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Könyvbe szerkesztve Bácsa története

Bácsa helytörténete mindig is
érdekelte az itt élőket. Ennek is
köszönhetően születtek már kü
lönböző részletezettségű hely
történeti írások. ezek közül a
legkiemelkedőbb a néhai bácsai
iskola földrajztanárának Rétallér Istvánnénak 1962-ben meg-

írt Bács múltja és jelene című
műve. Hálával tartozunk érte.
Ez az igény az 1999-ben létrejött
részönkormányzat testülete, a
Bácsáért Együtt Alapítvány ku
ratóriuma tagjainak részéről is
felvetődött. A megvalósítás több
féle módját mérlegeltük akkor.
Szóba jött hivatalos történetíró
megbízása, de a helyben szüle
tett itt élő történetírók felkérése
kapott támogatást. A helytör
téneti dokumentumok, írásos
emlékek alapján elkészítettük
címerünket és zászlónkat.
Kisbácsa településrész 1952-ig
Bácsa község részét képezte. E
városrész történetét Takács Istvánné írása alapján, Szitásdomb
Krónikája címen adtunk ki.
Bácsa 1966-ig, Győrhöz csato
lásáig önálló falu volt. A város
hoz csatolás 40 éves évfordu
lójának szép és méltóságteljes

40 éve a város részeként
Bácsát az egykori önálló közsé
get 1966. október elsejével csatolták
Győrhöz. A kerek évforduló méltó
megjelölését és ünneplését kettő jeles
esemény is nyújtja.
A bácsai templom előkertjében a
Győri Árkád Üzletközpont támo
gatásával készült el a Bácsa község
történetét bemutató obeliszk. A dísz
burkolathoz pénzt az önykormányzat
is adott. A művészien kialakított em
lékmű a rendezett előkerttel együtt

városrészünk egyik legújabb szép
köztere is lett. Mindez a Lebó Ferenc
szobrász művész munkáját dícséri. A
szakemberek mellett, sokan segítkeztek. Köszönettel tartozunk érte.
A másik esemény pedig az, hogy
nyomdakész a Bácsa története könyv.
Kívánom, hogy városrészünk megis
mert krónikája erősítse büszkeségün
ket és megbecsülésünket lakóhelyünk
iránt.
Bárány István

megemlékezését is jelenti Bácsa
község történetének kiadása.
A szerző Petes Katalin bácsai
születésű, köztünk élő helybeli
lakos. „Bácsa község története
a kezdetektől Győrhöz csatolá
sáig” című alkotása egyszerre
tényszerű és érzelmet is sugárzó
történelemkönyv.
Köszönöm Szabaczky Edit se
gítő munkáját, a kiadást lehe
tővé tevő szponzorok anyagi
támogatását. Külön megköszö
nöm Petes Katalinnak, hogy
szerzői műve közreadásával le
hetővé tette Bácsa község tör
ténete könyv formájában való
megjelenését.
A könyv szakmai bemutatója a
Győri Könyvszalonon október
14-én 10.30 órakor lesz.
Ez úton is hívjuk az érdeklődő
ket. Az ünnepélyes bemutatót a
bácsai kultúrházban szervezik.
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Mérlegen a négy év
A most befejeződött önkormány
zati ciklus a jövőbeni fejlesztéseket
megalapozó tervezés a megvalósult
beruházások és a civil közösségek
erősödésének időszakát jelentette
városrészünknek.
Bácsa és az Ergényi lakótelep la
kóinak hétköznapjait romboló bűz
megszűnt. A szennyvíztisztítót be
fejeztük. A gumitavakat felszámol
tuk, az égető civil ellenőrzést kapott
és szigorúbb lett a hatósági felügye
lete. Kisbácsa csapadékvízelvezeté
séről szóló tervek korszerűsítésre
kerültek A csapadékvízbefogadó
a bácsai legelőn is kijelölésre ke
rült az idén. Az új bácsai út terve
elkészült. A megvalósítás a szük
séges területek megvásárlása után
következhet. Ez ügyben interpel
láltam Polgármester Úrhoz is. Az
új bácsai út elkészülte után folyta
tódhat a készen lévő tervek alapján
a csapadékvízzel sújtott kisbácsai
lakóutcák felújítása. Ezért voltam,
vagyok minden erőmmel azon
hogy az új bácsai út minél előbb
elkészüljön Anyagi támogatást

Elkészült a
szennyvíztisztító
Bácsa levegőjét hosszú éveken át
tette sokszor elviselhetetlenné a
tisztító bűze. A megváltoztatásra
irányuló önkormányzati fellépés
1998-ban kezdődött. Ekkor volt
egy 400 millió forintos PHARE-pályázat. Kiderült, hogy ez az összeg
nem lett volna elég a szennyvíz
tisztító korrekt befejezésére. Ezt az
önkormányzat visszaadta annak ér
dekében, hogy az akkor nyíló szin-

tudtunk nyújtani egyházainknak,
egyesületeinknek Kisbácsán a plé
bánia kerítéséhez, Bácsán a temp
lom lépcsőjéhez és a Szent Vid
emlékmű létesítéséhez egyesületi
működéshez juttatott az önkor
mányzat pénzt. A már korábban
adtt 3 millió forinton felül egy te
lekhányadot is kapott a ravatalozó
befejezéséhez a
Bácsai egyházközség.
Ablak
cserét, udvari játékokat kapott a
kisbácsai iskola, kerítés felújítást
az óvoda. Intézményeink műkö
dőképességét biztosítottuk, do
logi feltételeiket a lehetőségeken
belül folyamatosan javítottuk.
Alapvetően átszabtuk Győr-Bácsa
városrész szabályozási tervét épí
tési szabályzatát. Minden egyes
lépést egyeztettünk . Elmondhat
juk, hogy a rendezési tervünket
közösen alkottuk. A résztvevők
nek köszönöm a közös munkát.
Nincs Kisbácsát, Bácsát kettészelő
elkerülő út. Lett helyette védett
erdő a volt homokbánya helyén.
A Pásztor térrel együtt számolva

tén EU-s, de lényegesen nagyobb
összeget biztosító ISPA alapra pá
lyázhassanak. Ezt akkor itt helyben
többen félremagyarázták. Azt állí
tották, hogy az önkormányzat az én
beleegyezésemmel lemondott 400
millió forintról. Azt nem tették hoz
zá, hogy miért történt így.
A pályáztatásra kiírt szempontok
megfogalmazásától kezdődően az
előkészítésben részt vettem, a kivite
lezést f gyelemmel kísértem. Addig
is amíg a mű el nem készült 2001-től
folyamatossá vált a bűz csökkentése
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ez a térség egy parkokkal övezet
komplett városrészi központnak is
helyet adhat. Természetesen erről
közösen kell majd döntenünk. Az
Ergényi lakótelepi Csonkaér utca
kijelölt nyomvonallal meghosszab
bítást kapott Sárásig. Az új bácsai
út után ez a második lényeges köz
lekedésfejlesztési irány. Bálványosi
erdőt megmentettük. Sárás lakó
övezet lett, a kertvárosias jelleget
megőriztük. Ünnepeinket megtar
tottuk. Több lett a zöld terület, a
fenntartást helyi közmunka prog
rammal is segítettük. Megújultak
játszótereink. Szép számban foly
tatódott a társadalmi munkás jár
daépítés is. Civil kezdeményezésre
és összefogással elkészült a Szent
Vid emlékmű a bácsai helytörté
neti emlék-tér és könyv. Mindez a
programokban részt vevők önzet
lenségét dicséri.
Csapadékvízelvezetéssel egybe
kötve korszerűsítettük a Votinszki
utcát Megújult számos út és járda
burkolata. Képriportot adunk né
hány megvalósult fejlesztési prog
ramunkról.
Bárány István

érdekében az oxigén betáplálás és
vegyi kezelés. A beruházás a próba
üzem alatt jól vizsgázott.
Az összes költség 5 milliárd fölöt
ti, amiből Győr városára mindössze
400 millió forint hárult. Ez a még
1998-ban megfogalmazott helyi cél
olyan programot igényelt ami az
előkészítéssel együtt kettő önkor
mányzati ciklust ölelt fel. A látható
és érezhető eredményt már közösen
élvezhetjük. Köszönöm mindazok
nak akik mindvégig hittek a megva
lósulásban.
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Településtörténeti em
lékeink önkormányzati
rendeletben is védett
építmények lettek
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kori Bácsa község belterületének
határát jelezte. E funkciója most
is jól érzékelhető, fontos eleme
a település feltárulásának. Ezért
környezetével együtt a védelemre
kiemelten érdemes.
A kereszten a felirat az alábbi:
„Klesitz Mári ad. Fitzek János
1845. Oh Jézus és üdvözítőm légy
halálomkor segítőm
Készít: Hetzl. A. Győr”

• Győr, István király út 47-48.
sz. alatt álló Hősi emlékmű hrsz.:
• Győr, Külső Bácsai út, Votinsz- 13347
ky Andor utca kereszteződése,
hrsz.: 12305. Településhatárt jelö
lő hálakereszt 1933-ból.
Az 1933-ban állított kőkereszt a
benépesülő Kisbácsa Győr felőli
határát jelölte. Ma is érzékelhető,
hogy a településszerkezet struk
túrája itt változik. Kisbácsa rövid
önállóságának emléke ez a kiala Az 1948-as szabadságharc és az
kításában átlagos kereszt, amely első világháború kisbácsai, bácsai
- feltehetően késői alapítása miatt hősei megörökítésére 1932-ben
- önálló telekrészleten áll.
létesített emlékmű rangos darab
A kereszten a felirat az alábbi:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus
üdvözítőnk megváltói halálának
1900. évfordulóján állíttatta a kisbácsai műkedvelő if úság 1933.”

ja a két világháború között állított
hasonló alkotásoknak. Történeti
tartalmát növeli, hogy a II. világ
háború, és az 56-os forradalom
bácsai áldozatainak neve is fölke
rült az emlékre. Ezért mind hely
történeti, mind egyedig művészi
értékei miatt védelme indokolt.
Elhelyezése a településszerkezet
ben jó, azonban a védettség el
rendelése szempontjából célszerű
lenne önálló telek alakítása. Jelen
leg a Szigligeti Ede utca területé
hez tartozó földrészen áll.
A Hősi emlékművön a felirat az
alábbi:
„1914-1918 Örökké él, aki a ha
záért halt meg. 1941-1945; 18481849; 1956

• Fenyőszer út, István király út
kereszteződésében álló hálake
reszt hrsz.: 13110
Az 1845-ben állított, és azóta több
ször megújított kőkereszt az egy-

• A Vámosi út és István király út
kereszteződésében álló Piéta szo
bor kápolnával. Országosan
jegyzett műemlék.
A két út találkozásánál egy magán
ház kertjéből Tolnay Jusztina és
Tolnay Antal az 1920-as években
területet adott a kápolna felépíté
sére. A kápolnában őrzött barokk
Piéta-szobrot, amelyet az 1883-as
árvíz hozott fel, s ekkor találtak rá
a halászok. A 13. század első fe
léből Szent Vid település emlékét
őrzik az okiratok. Határa a Duna
mindkét partjára kiterjedt. 1462ben rév is tartozott a településhez.
Az itt lakók Szent Vid tiszteletére
építették meg templomukat, ami a
16. század végéig, a török pusztí
tásig állt fenn. Bácsán is, és Likócson is nagy tisztelete van Szent
Vidnek. 1773-ban Szent Vitus és
Modesztus tiszteletére szentel
tek templomot a temetődombon.
1939-ig az új templom megépíté
séig állt. Itt most a 2000-ben emelt
millenniumi kettős kereszt áll.

AKTUÁLIS
„A magyar szó még nem magyar
érzés! Az ember, mert magyar, még
nem erényes ember, és a hazaf ság
köntösében járó még korántsem
hazaf . S hány íly külmázos dolgo
zik a haza meggyilkolásán ....!!
Gróf Széchenyi István
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III/8 -AS NAPIRENDI PONTHOZ

MEGLÉVŐ KÖZIGAZGATÁST HATÁR f/
-------TERVEZETT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR

VÁMOSSZABADIHOZ

GYŐRI IOZ
KERŰLŐ TERÜLET

Területcsere buszfordulóért

A szeptember 21-i közgyűlés egyik napirendje volt Vá
mosszabadi község és Győr város közötti közigazgatási határmódosítás. Így válik lehetővé, hogy a 16-os autóbusz a
Szitásdomb úton a Sárási utcánál érje el Kisbácsát. A buszforduló kialakítását a lakóövezetbe vonható szomszédos
terület fejlesztője is támogatja. Ezzel a lépéssel közelebb jutottunk ahhoz, hogy a 16-os busz Kisbácsáig érjen.

Milyen előnyökkel jár majd az új Bácsai út?
Kérdezik sokan joggal. Először
is az szükséges, hogy megépül
jön. Ha elkészül, akkor egyik
fontos szerepkörű úthálózati
eleme lesz Győrnek. Sokáig nem
ezt hitték a szakemberek, de szí
vós munkával sikerült a Bácsai
út fontossága melletti érveimet
elfogadtatni. Ennek is köszön
hetően került a megépítése na
pirendre. előnyei az alábbiak:
1. A Csemete utcától kezdődően
tehermentesíti a régi Bácsai utat.
Az új útszakaszt választják majd az
alsó szigetközi falvakból a városba
igyekvők. Ugyanúgy döntenek a
Bácsai, Ergényi lakótelepi és rész
ben a kisbácsai autósok is.

2. A Csemete utcától a régi Bácsai utat csak a Révfaluba igyekvők
illetve a részben a kisbácsaiak hasz
nálják majd.
3. Tehermentesül az átmenő gép
kocsi forgalomtól a jelenleg túlter
helt Szitásdomb út is.
4. A forgalom csökken a régi Bácsai úton, ezért ütemesebben tud
majd haladni a 11-es autóbusz és
remélhetően bátrabban lehet majd
kerékpározni ezen a szakaszon.
5. Az Ipar utca nyomvonalába
építendő hídra közvetlenül fog rá
vezetni az új Bácsai út.
6. Az új út mellett épülő szervízút a bácsai legelő parcellák meg
közelítését is biztosítja. A legelő

tulajdonosok is jól járnak.
7. Megindítaná Kisbácsa útháló
zatának fokozatos fejlesztési lehe
tőségét a megvalósítással együttjáró
csapadékvíz elvezetés kiépülésével.
Mindezeket az előnyöket te
remtené meg az új út. Nagy
hátrány érné városrészünket ha
a közgyűlési döntéssel elhatáro
zott megvalósítás bármilyen el
lenállás előre nem látott akadály
okán meghiúsulna. Ezért is tet
tem fel kérdéseket az új Bácsai
út befejezésével kapcsolatban
Balogh József Polgármester Úr
nak.
B. I.
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BALOGH JÓZSEF POLGÁRMESTER VÁLASZA
BÁRÁNY ISTVÁN KÉPVISELŐ ÚRNAK
Tisztelt Képviselő Úr!
Az új Bácsai út beruházásá
val kapcsolatban írásban feltett
kérdéseire az alábbi válaszokat
adom:
1. „Jóváhagyott útépítési en
gedély és csapadékvíz befogadó
megléte ellenére miért nem foly
tatódott a beruházás előkészítése
tovább? Miért nem kezdődött el
az út építése?"
Bizonyára Ön előtt is ismert,
hogy csak jogerős útépítési en
gedéllyel rendelkezünk, vízjogi
létesítési engedéllyel nem. A csa
padékvíz elvezetéséhez, befoga
dójához szükséges engedélyek
beszerzésének előkészítése folyik.
A befogadó anyaggödörhely több
tulajdonosa közül eddig csak
egyik tulajdonos hozzájárulásával
rendelkezünk, amelyet az elmúlt
héten kaptunk meg. Többi tulaj
donos hozzájárulásának beszer
zése folyamatban van. A vízjogi
engedély további feltétele, hogy
rendelkezzünk a műtárgy(ak)
megépítéséhez szükséges terüle
tekkel. Azonban az érintett ingat
lan tulajdonosok csak a felkínált
ár többszöröséért lennének haj
landók az értékesítésre, amit az
Önkormányzat elfogadhatatlan
nak tart.
A fentiek figyelembevételével
remélem a Képviselő Úr is egyet
ért azzal, hogy a beruházást - en
gedélyek, területek nélkül - nem
indítottuk el.
2. „A beruházáshoz várhatóan
szükséges, korábban meghatáro
zott pénzügyi forrás még rendel
kezésre áll-e?"
A Közgyűlés 144/2005 (V. 5.)
Kgy határozatával fogadta el a
Bácsaiu. beruházási célokmányát,
amely nem került módosításra,

így a korábban meghatározott
pénzügyi forrás rendelkezésre
áll.
3. „Az útépítéshez nélkülözhe
tetlen területvásárlás miért akadt
el, miért nem teljesült? Az egy
értelműen közérdeket szolgáló
útfejlesztés területigényének biz
tosítására az eljáró hivatal miért
nem él az útlejegyzési eljárás (ki
sajátítás) jogi lehetőségével?"
Az Önkormányzat első körben
már megtette vételi ajánlatait az
érintett tulajdonosoknak, azon
ban az (ingatlanforgalmi szakértő
által megállapított) ajánlott vétel
árat a tulajdonosok nem fogadták
el. Az általuk megfogalmazott
igények messze meghaladják az
önkormányzat rendelkezésékre
álló lehetőségeket. Szeptember
hó folyamán ismételten megkísé
reljük az érintett tulajdonosoktól
adásvétel útján megvásárolni a
szükséges területeket. A kisajátí
tási eljárás ugyanis kizárólag ab
ban az esetben indítható, ha a te
rület megszerzése adásvétel útján
nem lehetséges (a kisajátításról
szóló 1976. évi 24. Tvr. 3. §)
4. „Még fennáll-e a városve
zetés szándéka és elkötelezettsé
ge az új Bácsai út megépítésére?
Amennyiben igen akkor a most
rendelkezésre álló adatok szerint
mikor kezdődik el az út építése?"
A jelenlegi városvezetés szándé
ka továbbra is az, hogy az új Bá
csai út megvalósításra kerüljön
akkor, ha a szükséges területek,
engedélyek rendelkezésre állnak.
Győr, 2006. augusztus 10.
Balogh József
Polgármester
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Zsúfoltság a Bácsai úton
Megoldás az új Bácsai út
... majd híd
A Bácsai út közlekedési kapaci
tása telítődött. Ez jól mutatkozik
reggel hét és nyolc óra között. A
gázvezeték építése miatti útlezá
rás csak tetézi a bajt. Az áldatlan
körülményeket jeleztem az Útke
zelőnek, kérve a mielőbbi meg
szüntetését a Szentgyörgyi Iskolá
tól kezdődő útlezárásnak.
A megoldást az új Bácsai út befe
jezése, majd ennek meghosszab
bított irányába tervezett Ipar úti
híd megépítése hozza majd meg.
Ezért is fontos, hogy az új Bácsai
út mielőbb befejeződjön.

A Bácsai és Vámosi utak
állami kezelésben
vannak
A Bácsai/1301) és Vámosi (1302)
utak a Magyar Közút Kht. GyőrMoson-Sopron Megyei Terüle
ti Igazgatóságának kezelésében
vannak. így az önkormányzatnak
kevesebb ráhatása van a fenntar
tásra. Mindezeket tudva folya
matos a kapcsolatom az állami
útkezelővel. Sorozatosan jelzem
a hiányosságokat, megteszem ja
vaslataimat. Októberrel bezárólag
megszületik a forgalomra veszé
lyes padka lépcsőket, kátyúkat a
kisbácsai útszakaszra. Javaslatai
mat szakmailag megvizsgálják. A
Szentgyörgyi Iskolától a Galántai
útig tartó útzár a szóbeli ígéret
szerint októberben megszűnik.
A lezárásra gázvezeték, illetve
csapadékvíz elvezetés rekonst
rukciója miatt volt, van szükség.
A munkálatok befejeződésével új
aszfaltot is kap a lezárt szakasz.
Az autósok további türelmét kéri
az útkezelő.
B.l.
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A Győri Hulladékégető Kf .
évi 8000 tonna hulladékot éget
het évente engedélyezetten. Ezt
a mennyiséget évi 2000 tonná
val szeretnék növelni. Az en
gedélykérelem elbírálása során
beadott fellebbezésekkel - Bácsai, Győrszentiváni Részön
kormányzat, ZöldErő Egyesü
let, Győri Önkormányzat - azt
értük el, hogy az engedélyező
hivatal részletes környezeti ha-
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tásvizsgálat elvégzésére kötelez
te az égetőt. Ennek a vizsgálat
nak a dokumentumait az égető
benyújtotta az Észak-dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelő
ségre. Ezt a dokumentumot a
hivatal észrevételezés céljából
közzétette. A közzétételről szóló
f gyelemfelhívás a Kisalföldben
is megjelent és a hivatal honlap
ján is fent volt.
Mindezek ellenére az egy hó-

napig tartó kifüggesztés alatt
csak én tanulmányoztam a do
kumentumot.
Ezt látva értesítettem a Győrszentivániakat és a helyi Zöl
dErő Egyesületet.
Észrevételeimet az éves éget
hető mennyiség növelésének
elutasítását kérve írásban nyúj
tottam be. Ez a dokumentum a
www.szigetkoz.lapok.hu/égető.
htm honlapon olvasható. B.I.

Szigorúbb szabályokat az égetőkre!

kainkat. Lebomló zsák és zsineg
268,- Ft, ami a helyi Polgármes
teri Hivatalban (Heltai J. u. 8. a
kultúrház épületében) is vásá
rolható.

Levél a miniszternek
A győri hulladékégető tevé
kenységét f gyelemmel kísér
jük. Mint minden műszaki be
rendezés ez is meghibásodhat.
Sőt ezt a magyar jogszabályok
is elismerik a rendellenes üzemi
állapot üzemidejének megha
tározásával. A másik kedvez
mény, hogy a rövid idejű pl. 5
perces időtartamú károsanyag
kibocsátás jogilag nem szank
cionálható. Ugyanis legalább
félórás időtartamban mérhető
határérték-túllépésnek kell bi
zonyítottnak lennie, hogy az
ügy jogsértés legyen. E jogsza
bály szigorítására tettem javas
latokat Persányi Miklós kör
nyezetvédelmi
miniszternek.
Indítványomat a szennyvíztisz
tító átadásán személyesen nyúj
tottam át Miniszter Úrnak. Ígé
retet kaptam az általam jelzett
szabályok szakmai vizsgálatára
és annak eredményéről történő
tájékoztatására.
B.I.

A hulladékkezelőket a
zöld szervezetek is
ellenőrizhették
Kevesen tudják, de igaz, hogy
a győri hulladékkezelők (égető,
szennyvíztisztító, ártalmatlaní-

tó) civil ellenőrzésére 10 millió
forintot szavazott meg a győri
közgyűlés. A vizsgálat szem
pontjait a szakértő céget a zöld
szervezetek állították össze,
választották ki. A dokumen
tum 2002 év őszére készült el.
Az eredményeket a vizsgálat
kezdeményezői, résztvevői fel
használhatják, felhasználhatták.
Fontos, hogy a hulladékkezelők
hatósági kontrollja erősödött.
A legveszélyesebb hulladékok
nem égethetőek, a szűrőberen
dezést fejlesztették. A szenny
víztisztítót befejezték, a „gumi
tavakat” felszámolták.

Zöld nyesedéket zsákba
vagy kötegbe
A környező lakóházakra jutó
szaghatás miatt a Kalapács utcai
lerakóban az üzemeltető felfüg
gesztette a fűkaszálék lerakását,
megértve a lakosok méltányol
ható kérését. Igazodjunk a sza
bályhoz! Többen összefogva a
Pápai úti telepre ingyenesen
vihetik be - név, lakcím meg
adása mellett - egy utánfutóban
is a nyesedéket, kaszálékot. A
másik megoldás, hogy lebomló
zsákot vagy zsineget vásárolunk
és abba helyezzük zöld hulladé-

A Szeretet Parkja legyen!
A Gát utcában kialakított park
ötletgazdája és egyik gondozója
volt a képen látható Major Istvánné Erzsi néni, aki időközben
Vénekre költözött. Az ötlet ki
vitelezéséhez az önkormányzat
és az utcában lakók nyújtottak
támogatást (tereprendezéssel,
növény telepítéssel, gondozás
sal). Erzsi néni még mindig vis
sza jár a Parkhoz gyönyörködni
és kisebb munkákat elvégezni.
Javasolja, hogy a közösen meg
valósított Park, a szeretet Parkja
legyen
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Az új közösségi
ház létesítése
az egyházi
ingatlanrendezéssel függ össze
A jelenlegi bácsai kultúrház a
bácsai Szent István Királyról ne
vezett Római Katolikus Egyház
községnek visszaadásra sorolt
épület. Az 1998-ban előkészített,
de csak 1999-ben aláírt szer
ződés szerint az egyházközség
akkor kapja vissza az épületet,
ha az új létesítéséhez az állam

Kisbácsán,
baráti körben

Bácsai Krónika
az önkormányzatnak az anyagi
kárpótlást megküldi. Ezt köve
tően az új létesítmény elkészül.
A tavalyi évben kormányhatá
rozat született a 2007. dec. 31-ig
történő visszaadásra és 50 millió
forint kárpótlás megf zetésére.
Mivel a pénz nem érkezett meg
a 2005. évi pénzmaradvány ter
hére tervezett beruházás nem
kezdődött meg. Az új közösségi
ház építéséhez szükséges tervek
rendelkezésre állnak. A közös
ségi ház ügyében közreadott
tájékoztatások eredményeként
olyan helyi javaslat is érkezett,
hogy meglévő helyi épületbe voMegyei Nyugdíjas Szövetsé
günk jóvoltából az elmúlt félé
ben igen sok színvonalas ren
dezvénye vehettünk részt.
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nuljon át a közösségi ház. Erre
vonatkozóan a Bácsai Agrár Rt.
ajánlotta fel vételre az István ki
rály úti - volt községháza - iro
daépületét. A városépítési iroda
szakemberei megvizsgálták az
épületet, de nem tartották jó
megoldásnak a vételt. Jelenleg
itt tart a várva várt bácsai közös
ségi ház ügye. Mint a fentiekből
is látható már csak eredményes
kormányzati intézkedésre van
szükség az ügyben. Remény
kedjünk, hogy lesz számunkra is
eredményes változás.
B. I.

délutánra tervezett angol par
ki sétánkat azonban elmosta az
eső. Elázva, de azért jókedvűen
siettünk vissza buszunkhoz.

A Kisbácsai Nyugdíjasok Bará
Szeptemberben
Keszthelyre
ti Köre színes, tartalmas félévet Csak néhány a sok közül:
szándékozunk
kirándulni.
• Győri művészek jótékonysági
tudhat maga mögött.
hangverseny adtak a Városhá
Csak néhány a fontosabb prog
Takács Istvánné
za dísztermében,
ramokból:
• Érdi Tamás előadásában Mo
• versolvasó délutánok,
zart és Bartók műveket hall
• közös kirándulások, névnapok hattunk,
• nőnapi és Anyák-napi megem • Remek hangulatú magyar nóta
lékezések.
estnek lehettünk hallgatói.
A Városházán szeptember 19A Kultúra Napja alkalmával
A Kisbácsai Iskola ajtó- és ab én tartott Idősek Napi Ünnep
színes előadást hallgattunk meg lakcseréje utáni takarításban
ségen jutalmazásokra is sor ke
a győri vár történetéről és ter Nyugdíjas Körünk tagjai is ak
rült.
mészetesen idén is tisztelettel tívan részt vettek, hogy a tava
Színvonalas klubvezetői tevé
adóztunk a Himnusz költőjé szi szünet után kisiskolásainkat
nek, Kölcsey Ferencnek.
tiszta tantermek várják. Örül kenységéért ezüst emlékérmet
kapott a Bácsai Nyugdíjasklub
Legif abb klubtagunk, Kaba- tünk, hogy segíthettünk!
leköszönő vezetője Tóth Ferencbikné Erzsike ötlete nyomán
Május 9-én Tata-Tóvároskert- né. Könyvjutalmat vehetett át
vállalkozó kedvű társaink érde be kirándultunk.
Kovács Sámuelné a Kisbácsai
kes epizódokat meséltek az éle
Megnéztük a
későbarokk Nyugdíjasok Baráti Körének ve
tükből. Ezt a kezdeményezést a
templomot, melyet Fellner Ja zetője és Csöndes Lászlóné a Bájövőben is folytatni kívánjuk.
kab, a neves építész tervezett. csai Nyugdíjas Klub új vezetője
Versolvasó délutánunk kivá Felsétáltunk a 700 éves Kálvári valamint Prém Tibor vezetőségi
lasztott költője ebben a félében ához, ahonnét gyönyörű kilátás tag.
Petőf Sándor, akinek 30 költe nyílt a városra, az Öreg-tóra és a
ményét olvastuk fel, énekeltük Gerecse hegységre. A középko Gratulálunk!
el, így ünnepelve meg a Költé ri várkastélyban megtekintettük
szet Napját.
a gazdag múzeumi kiállítást. A
Bárány István

Klubvezetők
elismerése
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Kisbácsai pálya
még a Bíróságon
A megyei bíróság a kisbácsai
pálya állami tulajdonba kerülé
séről jogerősen döntött.

Megújultak a
játszótereink
A Csonkaér, az Úttörő, a Bog
lárka és a Votinszky utcai ját
szóterekre kihelyezett játszó
eszközöket örömmel fogadták
gyerekek és szülők egyaránt.
Velük beszélgetve a második fel
vetés mindig az volt, hogy vajo
meddig maradnak az eszközök

használható állapotban? Féltik,
féltjük az új játékokat. Fogjunk
össze, merjünk rászólni a rendet
lenkedő gyermekre, tinédzserre!
Szülői, tanári közbenjárást kérek
f ataljaink felelősségtudatának
erősítésére, hogy ők maguk is f gyelmeztessék a rendetlenkedő
kortársaikat. Álljanak ki a ját
szótereink megóvása mellett!
Köszönjük!

Az ítélet végrehajtás előtt a
pályát egy Kf -nek adták, ezért
kénytelen a Kincstári vagyoni
igazgatóság bírósági úton köve
telni az állami tulajdonba adást.
A követelésnek elsőfokon a
bíróság helyt adott. A fellebbe
zést elbíráló bíróság új eljárással
döntött. Az alperes a legfelsőbb
bíróságtól kért felülvizsgálatot,
így a végleges döntés még várat
magára.

TÁMOGATÓKAT

TOBOROZ
A BÁCSA FC
Támogatói Igazólvány kibocsá
tásával azt kívánja elérni a Club,
hogy nagyobb anyagi háttérrel
Horgász bravúr az Arrabon tavon,
Jó hangulatú sportnap volt a kisműködhessenek. Az Igazolvány
horogra akadt a 16 Kg-s Amúr!
bácsai iskolában, fotóversenyt
ára 5000 Ft, amely a hazai mér
rendeztek a Szabadság utcában.
kőzéseken belépőjegyként funk
cionál.
Bárány István 2006. évi képvi
selői keretének felhasználása
13. sz. Idősek Klubja részére esz
közbeszerzésre:
10.000,Kisbácsai Nyugdíjasok Baráti Köre
rendezvényeire:
10.000,A Csallóközi Balázsfa foci csa
patát fogadta a Kisbácsai Ibo Nagybácsai Nyugdíjasklub rendez
vényeire:
10.000,lya Presszó Baráti kör a rang
Kisbácsai Iskola részére eszközbe
adó eredménye:
szerzésre:
30.000,Kisbácsa - Balázsfa: 4 - 5
Nagybácsai Óvoda részére eszköz
Impresszum:
beszerzésre:
20.000,Felelős szerkesztő és kiadó: Bárány István
Készült 2100 példányban. Terjeszti a Magyar Posta
Bácsa FC részére sporteszközök
Email: reszonk@index.hu,
beszerzésére:
65.000,http://szigetkoz.extra.hu/bacsa.htm
Kéziratait, véleményét szívesen látjuk a szer
Bácsai amatőr csapatok versenyez
kesztőségben:
tetésére:
35.000,9030 Győr, Heltai J. u. 8.

ÜSTÖKÖS AZ ELSŐ
A megyei Labdarugó Szövetség
által kiírt megyei serdülőbaj
nokság győri „ A” csoportjában
a múlt évi bajnok: az ÜSTÖKÖS
FC serdülőcsapata. Kilencből
lettek az elsők. A részönkor
mányzat 40 000 Ft-tal támogatta
őket.

