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2007 nyara
Valami lehet ab
ban a jóslatban,
hogy a globális
felmelegedés e l 
tolja az égöve
k e t . Mintha Ma
gyarország átke
rült volna a forró
égövbe, egymást
érték az idıjárási
csúcsok. Kétszer
kellett hıségriadót elrendelni a
városban. Napon
ta több ezer liter vizet osztott ki a város a
belvárosban
az
aszfalton
ájuldozóknak,
találékony vállalkozók vízpermetezéssel h ő tötték a belvárost. Többször csúszott 40 °C
fölé a h ı m é r s é k l e t . Ezzel párosult az
ózonkoncentráció veszélyes mértékű megnö
vekedése a város néhány p o n t j á n . Most már
tényleg komolyan kellene venni a föld két
legnagyobb környezetszennyezı hatalmának
a környezetvédelmi vészharangokat. Igen az
Amerikai Egyesült Államok és Kína fittyet
hánynak a föld veszélyes irányba való
„fejlıdésének”, és eddig nem voltak hajlan
dók aláírni a környezetvédelemmel kapcsola
tos nemzetközi egyezményt. İk a legna
gyobb szennyezıi a föld légkörének, ık az
okai
az
ózonpajzs
veszélyes
mértékű
elvékonyodásának. A víz körforgása felgyor
sul a hımérséklet váratlan emelkedése
hatására, vékonyodik a sarkokon a jégréteg,
az egész világ veszélybe k e r ü l . Ezzel is
ugyanúgy
veszélyeztetik
az
emberiség
biztonságát,
mint
egy
világháború
kirobbantásával.
Ezen a nyáron történt m e g elıször, hogy a
megye és a város 50 további megyei
településsel együtt ünnepelte Szent Istvánt

augusztus 18-án. Szent Királyunk, aki t e m p 
lomunk védőszentje nagy politikai tettet
hajtott végre azzal, hogy gondolt Európa és
a keresztény világ egységére. Tudta, ha
valaki szembeállítja a kereszténység, a
magyarság és az európaiság hármas oltárá
nak egységét, akkor akarva-akaratlanul is a
nemzet sírásója. Ez komoly intelem m i n d a
m a i napig minden magyar kormány számára.
A
nyár
folyamán
folyik a Bácsai út
kisbácsai szakaszá
nak
áttervezése,
majd
az
ősszel
megkezdődik a t e l 
kek kivásárlása, ez
u t á n m e g kell kez
deni a kivitelezést.
Az ősszel két játszó
térrel
gyarapodik
településrészünk.
Sor kerül a bácsai
templom
melletti
játszótér korszerűsítésére és bővítésére,
valamint a Boglárka utca játszóterének
felújítására.
A „Szülőföldünk” megyei honismereti, hely
történeti és néprajzi pályázat eredmény
hirdetését és díjkiosztóját augusztus 1 6 - á n ,
csütörtökön tartották a Megyeháza díszter
m é b e n . Helytörténet felnőtt kategóriában I.
díjat nyert Takács Istvánné, A kisbácsai
műkedvelő ifjúság története című m ű v e .
Győr város különdíját e sorok írója adta át
nagy-nagy ö r ö m m e l . Gratulálunk.
Minden kedves olvasónak a következő őszi
szezonra először is jó egészséget, másodszor
nyugodt megélhetést biztosító m u n k á t , az
ifjúságnak tanulmányaikhoz sok szorgalmat
kívánok!
(Dr. Ottófi Rudolf)

Bácsai falunap
Május 27-én Pünkösd és a falunap egybe esett.
A pünkösdi szentmisét követően, melyet Benkó
Tibor
plébános
úr
celebrált,
a
RÁBA
Fúvósegyüttes felvezetésével a templomtól
átvonultunk a Hősök Szobrához.

A Hősök szobránál dr. Ottói Rudolf képviselő,
alpolgármester tartott ünnepi szónoklatot,
szavalattal közreműködött Bodó Veronika,
aki egy eddig ismeretlen magyar költő versét
szavalta elementáris erővel. Az egyházi
megemlékezést
követően
a
koszorúk
elhelyezésével, és a bácsai nyugdíjasok
kórusának
közreműködésével
zárult
az
ünnepség. Ezen az alkalommal lobogott az
emlékműnél első ízben a bácsai lobogó.
A megemlékezés után a RÁBA Fúvószenekar Mezei Melinda vezetésével körbejárta Bácsa
utcáit.
Délután a falunapi vígasságot Ottófi Rudolf képviselő
üdvözlő szavai után Borkai Zsolt polgármester nyitotta
meg
valamennyi
részönkormányzati
képviselő
jelenlétében. A vígasságon részt vett még Bolla Péter
kabinetfőnök,
és
Simon
Róbert
alpolgármester,
köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket.

Nagy siker volt a Győri Nemzeti
Színház mai és hajdani tagjainak
műsora.
Fellépett
Nagy
Balázs,
Forgács Péter igazgató, Kőszegi N.
József és Karsai Klára.
Mindeközben a gyermekek játszhattak a légvárban,
megcsodálhatták a nomád magyar íjászati bemutatót,
volt lovaglás, a felnőtt apukáknak sörsátor, és borkóstoló
a pannonhalmi Deé pincészetből, volt ízes magyar (sőt
kisbácsai) halászlé, valamint könyvszalon Bácsán, ahol
Petes
Katalin
könyvéből
vásárolhattak,
valamint
bemutatták d r . Ferenczi Zoltán és Cs. Németh Margit
köteteit, melyeket jótékony célra vásárolhattak meg az
érdeklődők. Szép időjárás mellett, vidám napot
tölthettünk együtt. Köszönjük mindenkinek, aki jelen volt
és jövőre is színvonalas programokkal várunk mindenkit.
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Nyár a kisbácsai iskolában
A tanév vége a felmérések befejezése után a
lazítás, a jókedvű együttlét, az iskolai
közösség erősítésének ideje. Május végén
hagyományosan megrendeztük a családi
sportnapot, ahol gyerekek és szülők, volt
tanítványaink, atlétikában, játékos ügyességi
feladatokban és szellemi TOTÓ-ban verseng
tek egymással. Az atlétikai rekordokat évek
óta számon tartjuk, a gyerekek igyekeznek
az előző év győztesét túlszárnyalni, de egyes
versenyszámokban már több éves csúcsokat
döngetnek hiába. Távolugrásban Németh
Ádám és Horváth Krisztina, kislabdahajításban Győri Áron és Ferstl Andrea, 60m-es
síkfutásban Kalmár Balázs és Pénzváltó
Laura, helyből ugrásban Kalmár Balázs és
Ferstl Andrea tartja az elsőséget.
Kirándulni négy osztály együtt utazott, Tatán
és Koppánymonostorban jártunk az idén.
Nagy kaland volt a túra a Bakonyban,
amelyen a Tulipános Általános Iskola minden
tanulója részt vett. A tanév utolsó napjait a
második osztályosok a ravazdi erdei iskolá
ban töltötték, köszönjük a szülők segítségét.
Az évzáró után a táborozás várt ránk Győrúj¬
baráton, sok szabad játék a jó barátokkal.
A kiürült iskolában a fűtési rendszer felú
jítása a következő feladat. Most kitakarítva
várja a szeptemberi becsengetést. Az évnyi
tó időpontját, a befizetés és tan könyvosztás
idejét kiplakátoljuk.
(Pintérné Czigler Magdolna tagiskola vezető)
1 1 0 0 é v e t ö r t é n t : Pozsonyi csata
Emlékezzünk a magyarok dicsőséges csele
kedeteire!
A honfoglalás csa¬
tái után 900 őszére
az egész Kárpát
medence magyar
fennhatóság
alá
került.
907-ben
bajor Lajos király
egyesült
európai
sereggel támadást
indított
az
új
magyar birodalom
ellen. Ludovicus Rex Germaniae elrendelte:
„decretum Ugros eliminandus esse”, vagyis
„rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak”
írja az annalium Boiorium. Árpád fejedelem
Pozsonynál vette fel a harcot. Az új
harcmodort
alkalmazó
magyar
hadak
megsemmisítő vereséget értek a betolakodó
ellenségre. Ezzel magyarrá tette az egész
Kárpát-medencét. Árpád három fia (Tarhos,

Üllő
és
Jutas)
is
elesett
az
ádáz
küzdelemben. Árpád fejedelem is a harcok
alatt halt meg 67 éves korában, július 9-én.
Ferenczi Zoltán: Bácsa történeti emlékszobor

Erdőtüzek Magyarországon

Az erdőkben, illetve erdőfelújításokban a
szélsőséges időjárás, a szárazság és a
hőségnapok is kiugróan nagy károkat okoz
nak. Az Erdészeti Igazgatóság gyors felmé
rése alapján mintegy 15 ezer hektár – m i n t 
egy 10 milliárd Ft értékű – erdősítés s e m m i 
sült m e g ez idáig és ez a terület és érték
minden nappal növekedik. Magyarországon
két fokozottan erdőtűzveszélyes időszakot
különíthetünk e l . Az egyik koratavasszal,
hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarlóégetések
következtében gyullad m e g az erdő, elsősorban lombos erdőtelepítésekben és felújí
tásokban okozva igen jelentős károkat. A
második veszélyeztetett időszak a nyári
hónapokra esik, amikor a hosszabb csapa
dékmentes, forró időjárási viszonyok követ
keztében az erdei avar és tűlevélréteg telje
sen kiszárad. Ezek az erdőtüzek elsősorban
eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási
tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek,
nyári gazégetés következtében keletkeznek,
elsősorban erdei és fekete fenyves állomá
nyokban, valamint idősebb lombos állomá
nyokban. A Magyarországi erdőtüzek 99
százaléka emberi tevékenység miatt kelet
kezik, túlnyomó részben gondatlanság m i a t t .
A klímaváltozás következtében, a korábbinál
forróbb nyarakon n e m a tüzek száma nő
m e g jelentősen, hanem a terjedési sebessé
ge és intenzitása. Így jóval nehezebb elolta
n i , és jóval nagyobb területet érintenek, m i n t
korábban. A tüzek elleni védekezés legha
tékonyabb módja a megelőzés. Közösen,
emberi odafigyeléssel a hazai erdőtüzek 99
százalékát tudnánk megelőzni. Kérjük segít
sék az erdészeti és tűzoltó szakemberek
munkáját.
Forrás: MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság
Összeállította: Ferenczi Zoltán
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Alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat a Győri Hulladékégető Kft. kapacitásának tervezett
bővítésével kapcsolatos civil kezdeményezésekről és a témában tartott közmeghallgatásról.
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9021 Győr Árpád út 28-32
Dr. Bécsi Beatrix
Tárgy: Győri Hulladékégető Kft. veszélyes hulladék égető tevékenységének bővítése.
Tisztelt Felügyelőség!
A H-4899-4/2007 iktatószámú Közleményben tudatják, hogy a Győri Hulladékégető Kft. az
égetési tevékenységének bővítésére környezeti hatásvizsgálatról közmeghallgatást tart.
Mi már korábban is helytelenítettük a bővítést és jogszabályok felsorakoztatásával hibásnak
tartottuk az eljárás megindítását. Helyi és országos jogszabályok rendelkeznek arról, hogy a
0610 helyrajzi számú győri ingatlant is magába foglaló rendezési térségben semmiféle
bővítésre nem kerülhet sor.
A mostani levelemben csak ezeket sorolom fel és ajánlom figyelmükbe, mint a törvényt tisztelő
és végrehajtó hatóságnak.
A térségre alkalmazható jogszabályok:
. A Győri Hulladékégető Kft. jelenleg a szőgyei vízbázis 1987-ben lehatárolt védőidomán
működik. A 123/1997. (VII. 18) Korm.-sz rendelet szól a vízbázisok védelméről. E
kormányrendelet szerint tilos a felszíni és felszínalatti vízbázisok belső és külső
védőövezetében
szennyvíztisztító
telep,
települési
folyékony-hulladéklerakó,
veszélyeshulladék-ártalmatlanító, Komposzttelep működtetése. A 14.§ 5. melléklete
rendelkezik arról, hogy ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetén új veszélyes-hulladék
kezelő létesítmény nem engedélyezhető, a meglévő is csak a B övezetben, kivételes
felügyelőségi engedéllyel működhet.
. A bővítési eljárás azért is jogszabálysértő, mert a Győr város hatályos rendezési tervének ezen övezetre alkotott - 103 § paragrafusa szerint: „A 2005-ben engedélyezett feldolgozási
kapacitás tovább nem növelhető” Ez vonatkozik a mennyiségre és a feldolgozás fajtájára is.
(Győr Építési Szabályzat 103 §. 1/2006. 01.25. rendelet).
. A „Győr-Bácsa, Likócs, Szentiván területét érintő környezet- és egészségvédelmi egyesített
vizsgálat” 2002. augusztusában készült el. A III: kötet 18. oldalán található eredményeket
összefoglaló „Környezet és az emberi egészség sérülékenysége” részben ez található, a 010 pontú skála szerint az égető 5 km-es körzetét figyelembe véve: a Humán
Sérülékenységi Mutató 5,51, a Környezeti Sérülékenységi Mutató 8,00. a Gazdasági
Sérülékenységi Mutató 6,25, az Összesített Környezet-egészségügyi Sérülékenységi Mutató
6,24. A skála szerint a 3,6-től már magas kockázatot jelent.
. A bővítés jelentős szállítójármű forgalomnöveléssel jár, mert a veszélyes hulladék
ideszállítása után az ugyancsak veszélyes égési termékeket is ugyanazon útvonalon kell
elszállítani. Az ország bármely részéből jövő szállítmány a városunk belső útjain érkezhet
Bácsára.
Fenti okok miatt véleményünk szerint a Győr-Bácsa, 0610 hrsz-ú telephelyen semmiféle
bővítés nem engedhető meg.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Győri Hulladékégető Kft. a technológia betartása, a környezet
biztonságosságának növelése, valamint a lakosság életminőségét javító intézkedések helyett
folyamatos kapacitásnöveléssel és technológiai kísérletekkel foglalkozik.
A fentiek alapján kérjük az eljárás leállítását.
Győr, 2007-07-17.
Tisztelettel:
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Dr. Ferenczi Zoltán
Elnök

végzi az égető a mai napig is, állítva hogy a
szennyeződés nem mosódott el a területről.
A 2003. évi, a vízbázison kimutatott higanyés arzénszennyezésre az volt a válaszuk,
hogy az elgépelési hiba volt! (a VITUKI
jelentés is 3 változatban készült el. A
harmadik már megszépítve.)
Az 1988-89-ben készített számítások szerint
az égető még rajta volt a vízbázis
védőidomán. Most az hangzott el, hogy az
újabb számítógépes modellezés szerint már
nincs rajta. A védőidom sugara a modern
számításoknak köszönhetően éppen az égető
kerítéséig ér. Ki akarják húzni az égető
alól a vízbázist?
A veszélyes hulladék-égetés, mint a cég fő
tevékenysége, a cégbíróságon 2002. nov.
26-ig volt bejegyezve. Nem számít! Nem
ennek
alapján
végezheti
a
cég
a
tevékenységét - válaszolták.
A felügyelőség kötelezte az égetőt, 2003.
decemberben, hogy adjon be teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentá
ciót. Ennek az elbírálása is csak folyamatban
van. 4 év múltán!
3 évente kötelező a hulladékkezelési enge
dély felülvizsgálata. A korábbi engedély kia
dásának időpontja 2004. március. Ez a
felülvizsgálat is most van folyamatban. Nem
adtak világos választ arra, akkor mi alapján
működik most az égető.
A 3 és fél órás mond
vacsinált közmeghall
gatás
végén
azt
kértem, tegye fel a
kezét, aki úgy gon
dolja: nem, hogy nem
támogatjuk a bőví
tést, hanem tiltako
zunk az égető mőkö
dése ellen is. Mindenki felemelte a kezét.
Ez a tény sem került be a jegyzőkönyvbe. Mi
is készítettünk magnófelvételt és vissza
hallgatva tapasztaltuk, hogy sok fontos
kérdés maradt ki a jegyzőkönyvből. Dr Hajdú
Klára többször ígéretet tett arra, hogy a
hatóság felelősségteljes döntést fog hozni.
Kíváncsian várjuk. Ha a Felügyelőség mégis
megadja az engedélyt a többletégetésre,
akkor a civil tiltakozás folytatódni fog. A
további fejleményekről tájékoztatjuk a
lakosságot. Meggyőződésünk, hogy az
égető már a jelenlegi működésével is
veszélyezteti a szőgyei vízbázist, azaz
az ivóvizünket és a levegőt, amit
belélegzünk. Saját környezetünket csak
lakossági összefogással védhetjük meg!
(Vaderna Margit-Győrszentiván)

M e g h a l l g a t t a k … Mondjátok
csak!…(„Közmeghallgatás” v o l t )
A ZöldErő Egyesület és a részönkormány
zatok szórólapon értesítették a lakosságot
(Szentivánon, Likócson és Bácsán), hogy
jöjjenek el minél többen július 19-én 10
órára a városháza dísztermébe a közmeg
hallgatásra. A téma az volt, hogy a veszélyes
hulladékégető (a Győri Hulladékégető Kft)
kapjon-e engedélyt az égetési kapacitása
növelésére. Jelenleg 7000 tonnát égethet
évente, és ezt akarják 10 000 tonnára
növelni!
A lehetetlen időpont ellen hiába tiltakozott
írásban Győr város alpolgármestere, 3 rész
önkormányzata és a zöld szervezetek. Keve
sen voltunk, de összetartottunk. Köszönet
mindenkinek, aki a hőség-riadó ellenére
eljött.
Első alkalommal tartottak közmeghallgatást
az égetővel kapcsolatban a működésének 17
éve alatt. Először állt szemtől szembe a
környezetvédelmi felügyelőség és az égető a
lakossággal. Győr város önkormányzata
korábban már felszólította az égető vezeté
sét, hogy álljanak el mindenféle bővítési
törekvéstől. A városrendezési terv is megtilt
ja a bővítést. Úgy tűnik, hogy mindezek nem
bírnak visszatartó erővel. A közmeghallgatás
végig feszült hangulatban zajlott le a lakos
ság kontra felügyelőség és égető képviselői
között. Az égető és a felügyelőség is nyílt
kritikát kapott minden megszólaló jelenle
vőtől az eddigi működéssel kapcsolatban.
Az eljárás során egybehangzó volt a véle
mény hogy az adófizetők pénzén fenntartott
hatóság (az Észak-Dunántúli Környezet
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felü
gyelőség) nem a lakosságot képviseli. Pl.
olyan lényeges kérdésre nem volt reagálás,
hogy mi van az égető alatt lebetonozva.
Reuter György elmondta, hogy a lebeto
nozott rész alatt megjelent a vegyi anyag a
figyelő kutakban. Megkérdezte: ugye a régi
vízbázis védőidom van érvényben? Nem
kapott választ és reagálást. Egyikre sem. Ezt
a
közmeghallgatás jegyzőkönyvéből
is
kihagyták.
Újra megerősítette a közmeghallgatás
bennünk a vízbázisért való aggodal
munkat:
Az égető 2002-ben rákkeltő anyagokkal
szennyezte be a talajvizet. Felháborító,
hogy a felügyelőség is csak évek múlva
hagyta jóvá az égető mentesítési tervét és
ennek a szennyezésnek a kárenyhítését
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Többet ne égessenek!

sem tudott válaszolni. Az előzőekben felso
rolt körülmények önmagukban is olyan té¬
nyezők, amelyek, az égethető veszélyes
hulladékok növelésével a megengedhe
tetlen mértékű károsanyag kibocsátásával
járó esetszámoknak a növekedését is valószínűsítik. Megnyugtató válasz n e m hang
zott el ezeknek, a körülményeknek, m i n t
valós kockázatoknak a kezelésére. Minde
zek alapján a bővítési kérelem elutasítása
lenne a felelős hivatali intézkedés.
(Bárány István)

Így
lehetne
összefoglalni
a
bácsai
hulladékégető kapacitásnövelése ügyében
megtartott közmeghallgatás eredményét.
Önmagában a közmeghallgatás ténye is
siker, hisz most történt m e g először, hogy
hivatalos
eljárásban
a
lakosságot
is
meghallgatták. Ennek jelentőssége abban
rejlik, hogy a kérelmet elbíráló Észak
dunántúli
Környezetvédelmi
Felügyelőségnek az összes észrevételt érdemben
kell elbírálni, és ha megalapozott, akkor
érvényesíteni.
Lesz m i t kivizsgálni az illetékeseknek,
ugyanis záporoztak a szakmailag tájéko
zott, konkrét adatokkal is alátámasztott
kérdések, javaslatok. Ezekre sok esetben
megkerülő és hiányos válasz érkezett. Ezek
sorából fontosnak t a r t o m ismertetni az
alábbiakat:
1. Nem kaptunk elfogadható választ arra,
hogy a Győr és vonzáskörzetét ellátó
szőgyei
ivóvíz
kutak
védőterületét
felülvizsgáló eljárás miért csökkentette
pont annyival, hogy az égető már ne
legyen
rajta.
Mindannyiunk
megnyugtatására szükséges a kijelölés
felülvizsgálata.
2. Kiderült, hogy az égető tevékeny
ségének
folytatásához
szükséges
engedélyek között olyan is v a n , ami
lejárt. Az igaz, hogy az üzemeltetők a
megújítást kérték, de a lejáratig új
engedélyt n e m kaptak. Nem kaptunk
világos választ arra, hogy akkor m o s t ,
hogy működhet az égető.
3. Még n e m fejeződött be a telephely és
környezetében korábban bekövetkezett
talajszennyezés kármentesítése. Ennek
feltételezhető oka is műszaki meghibá
sodás volt. Véleményünk szerint a
kármentesítés befejezése után lehet
csak pontosan feltárni a kockázatokat.
Ezt megelőzően bővítési engedélyt n e m
szabadna befogadni!
4.
Üzemeltetők megerősítették, hogy
valóban volt már és a jövőben is
előfordulhat úgynevezett rendellenes üzemi
állapot. Sőt rendkívüli esetre, be van építve
a szűrőt megkerülő füst-gáz csatorna.
Amikor a működő égető rendes üzemi
állapotával rendellenes üzemi állapotba
kerül
vagy
a
füst-gázok
elvezetését
biztonsági
okból
kerülőútra
terelik,
előfordulhat
határértéket
meghaladó
károsanyag kibocsátás is. Hogy ez a
jövőben hányszor fordulhat elő, arra senki

Lakópark lesz a szántóból!
Mondják ezt a Sárás és Kisbácsa közötti a
Szitásdomb
út
melletti
szántóterület
tulajdonosai által megbízott fejlesztők.
Jelenleg régészek dolgoznak a területen. Az
ő kutatásaik látszanak m o s t . A fejlesztők
teljesen közművesített, kész utakkal ellátott
magán és sorházas építési telkeket fognak
értékesíteni. Összehangolt utcaképet, a
megtervezett közterület kialakítással és
különböző
építészeti
megoldások
kialakításával
biztosítják.
A
területre
parkot, játszóteret és a lakossági ellátást
biztosító szolgáltatások letelepítését is
tervezik. Fontosnak tartják az autózás
feltételeinek megteremtését és a terület
tömegközlekedési hálózatba kapcsolását.
Így
támogatjuk
a
már
korábban
elhatározott
16-os
autóbuszvonal
meghosszabbítását a Szitásdomb úton
Kisbácsáig. A fejlesztési terület külön
érdekessége, hogy az már Vámosszabadi
Község területén v a n . Ezért is van szükség
a két Önkormányzat együttműködésére. Az
elindult fejlesztés is m u t a t j a , hogy van
érdeklődés térségünk fejlesztési lehetőségei
iránt.
(Bárány István)
Hírek
A
nyáron
meg
történt
a
bácsai
ravatalozó
dísz
burkolatának
mő¬
szaki átadása.
Az
átadás során m e g 
állapították a részt¬
vevők, hogy a csa
tornarákötés
elő
van készítve. Kivitelezőre vár a hálózatra
való rákötés, melyet a Pannon-Víz díjmen
tesen fog engedélyezni. Ezután az aszfalt
burkolás meghosszabbítása megtörténhet a
díszburkolat végéig. Az eseményt a Revita
Tv és a Kisalföld is megörökítette.
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ADJUK VISSZA A VASÁRNAPOT!
Kampányt kezd a Kereszténydemokrata Néppárt Győri Csoportja is a pihenőnap visszaadásáért
A Kereszténydemokrata Néppárt kampányt és társadalmi vitát indít annak érdekében, hogy a vasárnap
végzett munkát a társadalmilag feltétlenül szükséges mértékre szorítsák vissza.
A KDNP parlamenti frakciója a parlament őszi ülésszakán a kereskedelmi törvény és a Munka
törvénykönyve módosítását is kezdeményezni fogja; mindkét törvényhez olyan módosítást kívánnak
benyújtani, amely biztosítja, hogy a vasárnap ismét munkaszüneti nap legyen.
A Kereszténydemokrata Néppárt országos akciót, és társadalmi vitát kezdeményez a szabad vasárnap
vívmányának visszaszerzése érdekében. Így a KDNP Győri Szervezete is szeptember 2-án megkezdi
kampányát a fenti cél társadalmi megismertetése céljából. Valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel el
kívánjuk érni, hogy a vasárnap ismét a családoké, barátoké, a pihenésé és a kikapcsolódásé lehessen,
illetve, hogy a vallásos emberek a vasárnapot hitük szerint meg tudják ünnepelni. Kérünk célunk elérése
érdekében minden jószándékú magyar családot, támogassák azon törekvésünket, hogy a vasárnap
értelmesen teljék a családokban, ne a céltalan pénzszórás ideje legyen a multinacionális cégek nagyobb
bevétele érdekében. Délelőtt 11-kor protestálunk a TESCO-KIKA bejáró útjánál. Kérjük minél többen
jöjjenek el.
Az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat felmérései szerint ma Európában Magyarországon
dolgoznak legtöbben vasárnaponként. Hazánkban megközelítőleg félmillió munkavállaló dolgozik
rendszeresen vasárnap, alkalmanként pedig közel egymillió. Ha a családtagokat is figyelembe vesszük,
azt mondhatjuk, hogy több mint hárommillió embert érint ma Magyarországon a vasárnapi munka.
A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója az őszi ülésszakon kezdeményezni fogja a
kereskedelmi törvénynek a boltok vasárnapi nyitva tartására vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.
Javasolni fogjuk a Munka törvénykönyvének a módosítását is.
A KDNP álláspontja szerint a vasárnapi munka alkotmányos jogokat is érint. Érinti a szabad
vallásgyakorlás alkotmányos jogát, érinti a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett
szabadsághoz való alkotmányos jogot, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez
való alkotmányos jogot is. A kérdés eldöntésére ezért a Kereszténydemokrata Néppárt az
Alkotmánybírósághoz kíván fordulni.
2008. május 31-ig, I I . János Pál pápa A vasárnap megszenteléséró1 szóló enciklikája megjelenésének 10.
évfordulójáig - intenzív kampánnyal, törvénymódosításokkal, alkotmánybírósági beadványokkal - a KDNP
szeretne kézzelfogható eredményeket elérni abban, hogy a vasárnap ismét az embereké lehessen, úgy
ahogy az tőlünk 100 km-re nyugatra is megilleti az ott élőket.
Elkészült a t o r o n y szerkezet

csúcsán a festett acél kereszt a Vill-Kor K f t .
adományaként
kerülhetett
méltó
helyére.
Ugyancsak a Vill-Kor K f t . végezte el felaján
lásként a villámhárító kialakítását és az
elektromos szereléseket. Köszönet a cégnek és
Gasztonyi László úrnak, aki személyesen is
szívügyének tekinti az építkezést. Köszönet Győr
Város vezetésének, Borkai Zsolt polgármester
úrnak és Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester úrnak
a város támogatásáért, Kisbácsáról Németh
Lászlónak és családjának a nagy összegű
támogatásukért. Köszönet mindazoknak az
adakozóknak, akik a néhány ezer forinttól a több
százezer forintos adományaikkal lehetővé tették
az eddigi megvalósulást. Köszönjük azoknak is,
akik akár imával, akár fizikai munkával
segítettek bennünket. Jólelkű adományozóink
nevét tábla fogja megörökíteni az utókornak.
Kérünk továbbra is minden segíteni szándékozó
barátunkat, helyi vállalkozókat, hogy társaik
példáján felbuzdulva segítsenek a befejezésben.
Adja a Jó I s t e n , hogy minél többen örülhessünk
a közös sikernek, templomunk és városrészünk
szebbé tételének.
(Mátrai István plébános)

Mint az a bácsai útról látható, elkészült a

kisbácsai templomtorony építkezés első üteme.
Nagylelkű adományozóink, segítőink, köztük
Győr városa és a vállalkozó cégek támogató
hozzáállásának köszönhető, hogy a betervezett
idő előtt hírt adhatunk a szép eredményről. Az
Integrál-H Rt. fővállalkozásában a 18 m magas
toronyszerkezet 1 hónap alatt nőtt ki a földből.
Köszönet Imre István vezérigazgató úrnak a
támogató
hozzáállásáért
és
a
kétkezi
dolgozóknak becsületes munkájukért. A torony

ELÉRHETİSÉGÜNK:
Római Katolikus Plébánia
Győr-Kisbácsa, Boglárka u . 2 . t e l : 96/332-814
Bankszámlaszám
OTP 11737007-20718857
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Győr város himnusza

Két szép szemed
a Nap és a Hold,
lelked kincseket r e j t ,
ölelő karod a hajnali szél,
világod virágos k e r t . : ||

Örömmel ajánljuk figyelmükbe, hogy a vá
ros himnusza elkészült, és a Győri Nyár
megnyitóján elhangzott a város vezetőinek
előadásában.
Pálfalvi A. János - Pusztai Zoltán:

Káptalandomb, Püspökvár,
hidak a Rába fölött,
m i n t eget és földet a szivárvány,
a sors minket összeköt.

Győr város himnusza
Ősi büszke gyűrű Győr,
körtemploma a fénynek,
táltos királyunk Szent László
oltalma téged véd meg.

Rába, Rábca, Mosoni-Duna,
árnyas lombok a p a r t o n ,
folyók ezüstje te vagy városom
címeren és a pajzson.

Te aki láttad futni már
vert seregek hadát,
folyók városa, városom,
fény fon rád koronát.
|| : Két szép szemed
a Nap és a Hold,
hangod a harang szava,
mi összetartozunk városom,
folyók városa.

Refr.
Én, Te, Győr:
egy város mindenkiért!

KÖZÉRDEKŰ:
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Bácsai f i ó k k ö n y v t á r á n a k n y i t v a t a r t á s a :
H é t f ő : 14-18 óra
Csütörtök: 14-18 óra
C í m : Győr, Heltai J. u. 8. (Művelődési ház)
T e l : 331-523
e-mail: mzsofia@gevk.hu
honlap: www.gevk.hu
Olvasóinkat az alábbi szolgáltatásokkal v á r j u k :
kölcsönzés, helyben olvasás, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés.
Bácsai részönkormányzat hivatali kirendeltség:
Győr-Bácsa, Heltai J.u. 8
Hancz Jenőné (Viola) Tel.:528-553, 528-554 Fax:331-523
Hivatali ó r á k :
H é t f ő : 8.30-15.00
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
I m p r e s s z u m : Kiadó: dr. Ottófi Rudolf, Főszerkesztő: Petrovicz Attila, Szerkeszti a szerkesztőbizottság,
Megjelenik 2200 példányban, Terjeszti a Magyar Posta, Szerkesztőség címe: Győr-Bácsa, Heltai J.u. 8.,
Email: Hancz.Jenone@gyor-ph.hu
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