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Mi történt az elmúlt egy évben?
Karácsony közeledtével, tisztelettel köszöntök minden kedves
olvasót! Adventi, karácsonyi számunkban röviden szeretnék
számadást vetni az elmúlt év fontosabb eseményeit illetően,
valamint összefoglalni eddigi munkánkat.
Az önkormányzati választások után az új városvezetés lendületesen
átvette a város irányítását. Így volt ez lakóövezetünkben is. A
látható tevékenység még tavaly december 14-én elkezdődött,
amikor egy helyszíni szemlére invitáltam az útkezelő szervezet
munkatársait, és megállapodtunk abban, hogy a sárási utcák
aszfaltdarát kapnak még a tél beállta előtt, valamint a szitásdomb
út védelmet kap főútvonalként. Ezzel egyidejűleg a kátyúzásra is sor került Bácsa, Kisbácsa teljes
területén, valamint Sáráson, a Szitásdomb úton.
Április 26-án délután a városházán vendégül láttuk Borkai Zsolt polgármester úrral dr. Illés Zoltán
ismert környezetvédelmi szakértőt, aki a Közép-Európai Egyetem docense. A találkozó a ZöldErő
Környezetvédő és –szépítő Egyesület vezetőjének, dr. Ferenczi Zoltánnak köszönhető. A
megbeszélésen szó esett szűkebb pátriánk környezeti állapotáról, a bácsai égető további
környezetvédelmi problémájáról. Szó esett arról is, hogy két egymástól 120 km-re lévő égető (Bécs
és Győr) között mekkora különbség lehet a levegőbe, és a szennyvízként kibocsátott károsanyagok
formájában. Tudjuk ennek a látogatásnak egy emlékezetes sajtótájékoztató, majd egy
közmeghallgatás lett a vége. A sajtótájékoztatón emlékezetes nyilatkozatot adott dr. Ferenczi
Zoltánné, a ZöldErő motorja.
Megváltozott a kerti zöld hulladék elszállításának rendje. Megteremtődött a feltétele a kerti
hulladékból a biológiailag nem lebomló anyagok kiválogatására. Ennek tudatában a tapasztalatok és
lakossági jelzések elemzése után egyszerűbb, jobban követhető és a lakók számára kényelmesebb
gyűjtési módot dolgoztak ki a szolgáltató szakemberei, amit az Önkormányzat decemberben
jóváhagyott. Jelentős változás, hogy nem kell a lakóknak lebomló zsákokat, kötözőanyagot
vásárolniuk, mint eddig, hanem akármilyen zsákban kirakhatják, és bármilyen kötöző anyaggal
átköthetik a kerti hulladékot. A lényeg az, hogy kézzel gyorsan és egyszerűen fel lehessen rakni az
autó gyűjtőterébe.
2007. január 2 8 . óta új felállású részönkormányzat segíti a munkát. Az én elnökletemmel dolgozik a
választott 5 képviselő: Duck Líviusz, dr. Ferenczi Zoltánné, Lizákné Reizinger Annamária, Petrovicz
Attila és Velin Csaba. Mint a területen lakó, és a helyhatósági választásokon a Pro Urbe listáján
Győr képviselőtestületébe jutott Bárány István automatikusan tagja a részönkormányzatnak.
Később változott az ügyintéző személye, ma már Hancz Jenőné (Viola) intézi a bácsaiak ügyes
bajos dolgait.
Március 15-ét a Bácsai Művelődési Házban rendezte meg az egyházközség. Az est szónoka Borkai
Zsolt polgármester volt, fellépett a Hangraforgó Együttes „Föl a szabadság nevében” címő ünnepi
műsorával.
Az idén miután összeállt a területek és a feladatok jegyzéke, a KOMSZOL vezetői felvették a
kapcsolatot a megyeszékhely önkormányzati és részönkormányzati képviselőivel annak érdekében,

hogy az egyes városrészekben található zöldterületek gondozóit lehetőség szerint az adott
lakókörnyezetből tudják biztosítani. Az idei évtől összesen 90 főt foglalkoztatnak zöldterület
felelősként, akik egyenként mintegy 20 ezer négyzetméter nagyságú területen (4 labdarugó
pályának megfelelő felület) dolgoznak 8 órás műszakban. A zöldterület felelősök fő feladata a
mások által eldobált hulladék szúróbottal történő összegyűjtése, de e mellett többek között
rendszeresen ürítik az utcai hulladékgyűjtő edényeket, takarítják a járdákat és a buszmegállókat,
tehát minden olyan munkát elvégeznek, amit mindenki megtenne a saját portájának a
tisztántartása érdekében.
Május utolsó vasárnapja egybe esett pünkösd vasárnapjával. Az ünnepi szentmise után a Rába
Fúvószenekar vezetésével felvonulás kezdődött a Hősök Szobrához, ahol k b . 9 órától
megemlékeztünk Bácsa hőseiről, mindazokról, akik az első, valamint a második világháborúban
haltak hősi halált, sőt Bácsa 1956-os áldozatára is emlékeznek. Az ünnepi beszéd után Bodó
Veronika szavalata következett, majd egyházi megemlékezést tartattunk Benkó Tibor plébános úr
szavaival, végül a Bácsai nyugdíjasklub énekével zárult a reggeli főhajtás Bácsa hőseinek emléke
előtt. Ezután a fúvós zenekar zenés ébresztő keretében körbevonult a faluban. Délután a falunap
vendége volt Nagy Balázs színművész és Forgács Péter igazgató, a Győri Nemzeti Színház
művészei, Karsai Klára és Kőszegi N. József énekeltek, Gál Anikó – zongorán kísérte őket Kálmán
Imre születésének 125. évfordulója alkalmából. A szervezésben a Harmónia munkatársai mellett
oroszlánrészt vállalt dr. Ferenczi Zoltánné, a részönkormányzat alelnöke is.
Megalakult Győrben az Idősügyi Tanács, mely elnöke Borkai Zsolt, alelnöke jómagam, titkára Bári
Olga képviselő (MSZP), tagjai Ecker Gyula (FIDESZ), Hajszán Gyula (KDNP), Ferenczy Lajos
(MSZP), valamint a nyugdíjas szervezetek képviseletében Duck Líviusz (Bácsai Részönkormányzat),
valamint Nagy Péter és Bécsi Attila. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt Panker
Mihály képviseli.
A „Szülőföldünk” megyei honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázat eredményhirdetését és
díjkiosztóját augusztus 16-án, csütörtökön tartották a Megyeháza dísztermében. Győr város
különdíját én adhattam át többek közt Takács Istvánnénak A kisbácsai műkedvelő ifjúság története
c. munkájáért, melyet október 13-án be is mutattunk a Győri Könyvszalonon. Az idén további két
mű született településrészünkön, Cs. Németh Margit verseskötete és dr. Ferenczi Zoltán műve.
Mindhárom kiadvány jótékony célt is szolgált.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Egészséges Nemzedékért Alapítvány és a
Mozgáskorlátozottak Megyei és Területi Szervezete az elmúlt másfél évtized hagyományait követve
idén is megemlékezett a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napjáról. A program szeptember 1 5 .
(szombat) este 18 órakor ünnepi szentmisével a Bácsai Plébániatemplomban. Köszöntőm után a
szentmisét Benkó Tibor plébános úr mutatta be. A zárszót dr. Schmidt Péter, a szervezőbizottság
elnöke, önkormányzati képviselő tartotta. A rendezvény egyúttal alkalmat adott arra is, hogy az 1
évvel ezelőtt akadálymentesített bácsai Szt. István Plébániatemplom bemutatkozhasson a
fogyatékkal élők számára.
Október 20-án Bácsán is volt Bécs-Budapest Szupermaraton. Az idén először Bácsán értek be a
versenyzők Győrbe.
Új korszerű játszóteret adtunk át november 12-én, hétfőn Kisbácsán a Boglárka utcában. A
játszóteret a társaságomban megjelenő Borkai Zsolt polgármester adta át a sok megjelent
kisgyermeknek.
Elkészült a Gát utcai buszmegállóban a régi, elavult buszváró cseréje egy korszerű újra. A Gát utca
és Külső-Bácsai út sarkán a KOMSZOL támogatásával tujasort ültettünk, hogy az ott tárolt
mutatványos eszközöket eltakarjuk.
Bácsa ismét egy újabb, minden igényt kielégítő, komplex játszóparkkal gazdagodott. A játszóteret
november 19-én adtuk át az Úttörő utcában.
Gőzerővel folynak az előkészületek az új Bácsai út építésére. Ha a Natura 2000 környezetvédelmi
védettség nem zavarja meg az előkészületeket, akár fél éven belül elkezdődhet az építés. Jövőre
elkezdődik a Külső Bácsai út nyomvonalán a felszíni vízelvezetés tervezése, valamint a Bálványos
felé lejtő utcák felszíni vízelvezetése. A többi kisbácsai utca felszíni vízelvezetésének tervezése
jövőre kezdődik. Ezért nem érdemes most a burkolatot átépíteni, mert akkor 5 évig nem szabad
hozzányúlni a felszíni vízelvezetés miatt sem.
November 25-én Duck Líviusz, Buda István, Kovács Ferenc és Bozsaki Lajos urak segítségével
felállítottuk a szokásos fenyőfákat. A felállításban és a díszítésben megint sokat segített a Vill-Korr
Hungária Kft. köszönet Gasztonyi László úrnak.
Dr. Ottófi Rudolf
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Bécs -Budapest Szupermaraton

Október 18-án nyitottuk meg Győrben a Szupermaratont az Egyetemi Sportcsarnokban.
Másnap Bécsből indult a mezőny, majd 20-án már Bácsán üdvözölhettük, ezúttal első ízben a
versenyzőket. Az útvonal a 14-es út forgalmának erőteljes növekedése miatt módosult a
medvei-hídtól Vámosszabadi-Bácsa-Révfalu útvonalra, majd a Rába Quelle volt a befutó helyszíne.
Dr. Ottófi Rudolf

Két játszótér Bácsán
November 12-én Kisbácsán a Boglárka utcában, 19-én Nagybácsán az Úttörő utcában adtuk át
a már európai unió által megfogalmazott szabványoknak megfelelő játszótereket.
Kisbácsán a bekerített készségfejlesztő játszó
parkban fakeretes homokozó, rugós játékok, lap
elemes h i n t a , csúsztatott feljáratú mesecsúszda
található. A parkban a nagyobb gyerekek játékát
szolgálja a mászófallal és mászóhálóval felszerelt
bástya, amelynek tornyait speciális láncos átjáró
köti össze. Nagysága mellett készségfejlesz
tésben is egyedülálló az a négytornyú játék
együttes, amelyen többek között csigalépcső,
mászóhenger, lépcsős függőhíd, függő lépcső és
vízszintes
bordásfal
is
található.
A
még
nagyobbak szórakozását kosárpalánk is szolgálja.
Nagybácsán a bekerített játszóparkban a legkisebbek sok
örömüket lelik a tágas, fakeretes homokozóban. Kicsit
nagyobbaknak – k b . 3 éveseknek – készültek a rugós
játékok, ilyen például az aranyos n y ú l , melyen már
önállóan van lehetőség az egyensúlyérzék javítására, de
ugyanezt a célt szolgálja a rugós póniló is. A 3 évnél
idősebb gyermekeknek i t t is megtalálható a lapelemes
hinta, míg a 6 évnél idősebbeknek, mászóhálóval és
mászófallal felszerelt bástyát építettek a szakemberek. I t t
is készült négytornyú játékegyüttes. A nagyobb gyermekek
a
játszóparkban
sportolhatnak
is,
a
mozgásigény
kielégítésére speciális nyújtóeszköz áll a rendelkezésre.
Az önkormányzat által kötött városfejlesztési megálla
podásoknak megfelelően, az EPA Média finanszírozásában,
a Győri Kommunális Szolgáltató K f t . kivitelezésében készült
ez a két minden igényt kielégítő játszópark.
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November 24-én a Komszoltól kapott fenyőfák
állítására került sor Kisbácsán és Nagybácsán.
A Vill-Korr ügyvezetője, Gasztonyi László úr
nyújtott segítséget a két fenyőfa felállításához
daruval, illetve a kivilágításhoz. Köszönet é r t e .
Szombaton
délben
Duck
Líviusz
rész
önkormányzati képviselő ú r , Buda István
mezőőr segítségével, valamint Kovács Ferenc
és Bozsaki Lajos urak segítségével felállítottuk
a fákat Kisbácsán a Külső-Bácsai út -Votinszky
u. sarkán, valamint Nagybácsán a Fenyőszer
utca - István király út sarkán. A közösség
nevében mindenkinek köszönöm.
Dr. Ottófi Rudolf

Fellebbezett a város
együtt azonban a zajterhelésük meghaladja
a megengedett mértéket. A hulladékégetőnek égésterméke v a n , ennek mérése
évi két alkalommal kevés, és n e m
megnyugtató az önellenőrzési mintavételi
kötelezettség sem – egyebek között ezek
miatt fellebbez az önkormányzat, kérve a
másodfokú hatóságtól az új határozat
kiadásáig
a
hulladékégető
működési
engedélyének felfüggesztését.
Dr. Ottófi Rudolf

A bácsai hulladékégető bővítését n e m enge
délyezte, további mőködését viszont az előző engedély szerint meghosszabbította az
elsőfokú környezetvédelmi hatóság. Ez e l 
len több okra hivatkozva fellebbezést nyújt
be a város önkormányzata.
Fellebbezést nyújtott be a másodfokú
(országos) környezetvédelmi hatósághoz
Győr önkormányzata nevében Borkai Zsolt
polgármester
a
bácsai
hulladékégető
további mőködése ügyében.
Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság
elutasította ugyan a bácsai hulladékégető
kapacitásának bővítését, ugyanakkor v i 
szont meghosszabbította a korábban hatá
lyos hulladékkezelési engedélyt. A felleb
bezés alapja eljárási kifogás, ugyanis ez az
okmány n e m felel m e g a kritériumoknak,
meghosszabbítás helyett határozat kellene.
Vannak ugyanakkor tartalmi kifogások is.
Ilyen egyebek között, hogy az ÁNTSZ
előírta, 2 0 0 8 . december végéig el kell
végezni a hulladékégető környezetében élő
lakosság egészségügyi felmérését, elem
zését. Hogyan lehetett ennek megtörténte
előtt kiadni a mőködési engedélyt? A
hulladékégető helyszíne határos a győri
ivóvízbázis
védőövezetével.
A
korábbi
állapotot az utóbbi idők nagy esőzései
erősen befolyásolták, a szennyeződések
bemosódhatnak a vízbázisra, védőidom
kialakítására s diagnosztikai vizsgálatra
lenne szükség. Teljes körű környezetvé
delmi hatásvizsgálatot kellene elrendelni. A
hulladékégető és a mellette lévő szennyvíz
tisztító külön-külön n e m zajos u g y a n ,

Nyárbúcsúztató nótaparti
Szeptember 1-én egy jó hangulatú zenés
kerti partit rendezett a Dombhát ú t i Ibolya
presszó, és baráti köre. A szervezés
oroszlánrészét
a
vendéglátó
egység
üzemeltetője Oross Tiborné vállalta f e l , és
adta a fellépő művészek tiszteletdíját is. A
jó hangulatról a dunaszerdahelyi Főnix
együttes gondoskodott. A meglepetés
vendég
Rigó
Mónika
csallóközi
nép
dalénekes volt. A meghívott előadóművészek Szlovákiában népszerű művészek.
Rigó Mónika Bangó Margit tanítványa, a
Főnix
formáció
énekesének
Varga
Tamásnak pedig több CD-je készült már e l .
Sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre.
Aki o t t volt jól j á r t , mert egy fergeteges
hangulatú Kerti Partin vehetett részt.
Köszönet a szervezőknek az ajándék
nótaestért.
Bárány István
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Néhány szó a patikáról
2006 nyarától vezetem a nagybácsai gyógyszertárat. Az elmúlt egy év alatt megismerkedtem
a helyi egészségügyben dolgozó kollégákkal és a hozzánk rendszeresen bejáró lakosokkal.
Mondhatom, hogy szívélyes, jó kapcsolatban vagyunk (folytatva elődöm gyakorlatát). A
személyes találkozások alkalmával, ha van rá i d ő , szót váltunk erről-arról, egészségről,
betegségről és a kolleganőmmel együtt tanácsainkkal is segítjük a hozzánk fordulókat. A
gyógyszerellátás terén igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, a m i az állandóan változó
szabályok mellett nem egyszerű feladat. Különösen a kis gyógyszertárak kerülnek egyre
nehezebb helyzetbe. Sajnos a betegek is tapasztalják a folytonos változást, p l . Gyógyszerek
rendelhetősége, támogatásának módosítása, a megszokott szerek helyettesítése, árak, s t b .
t e r é n . A közgyógy igazolványok cseréje már zömében lezajlott, lassan mindenki gyakorlatot
szerez az új “zöld kártyás” verzió t e r é n , amellyel a gyógyszerkiváltás sokban hasonlít egy
bankkártyás vásárláshoz. Talán nem mindenki tudja m é g , hogy a vények pillanatnyilag a
felírás dátumától számított három hónapig érvényesek. Í m e néhány fontosabb kiemelés az
elmúlt évben történt változások közül, melyeknek sora gyaníthatóan nem ért m é g véget. Ami
minket személyesen illet, amit megtehetünk az ellátás javítása érdekében, bővítjük
gyógytermék, egyéb termék, bébi termék, homeopátiás választékunkat és egyedi igényre m e g
is rendelhetünk új termékeket... Nyitvatartásunk is meghosszabbodott, hétfőtől péntekig
7.30-17.00-ig. Reméljük továbbra is bizalommal fordulnak hozzánk.
Kenézné Molnár Márta, gyógyszertár vezető, szakgyógyszerész

„ . . . Kisült-e már a kalácsom?...”
Ismét eltelt egy év
kis közösségünk, a
vámosi ú t i idősek
napközi otthonában
is.
Visszatekintve
az évre, egy kicsit
mi is átgondoljuk,
vajon a szép és
kevésbé szép d o l 
gok m e r r e , meny
nyire billentették ki
a mérleg nyelvét.
A jó dolgok közé
sorolhatjuk,
hogy
ismét
eljutottunk
országunk egyik szép tájára. Köszönet érte
azoknak a képviselőknek, akik most is segí
tették a településrész időseit támoga
tásukkal. Rendezvényeken, kiállításokon,
ünnepeinken gazdagíthattuk élményeinket.
Lehetővé vált, hogy egy rámpa m e g 
építésével, annak segítségével, kerekes
széken is jöhetnek hozzánk, például egy
olyan társunk is, aki a szó legnemesebb
értelmében és csupa nagybetűvel ember.
Szintúgy a nagymamája és a testvére, akik
segítik életét. Tanulhattunk az ő ember¬
ségükből i s . Ebbe a sorba emelném m é g
Pék József főorvos és Hursán Gábor
orvosok nevét, akik nemcsak tisztességgel,
becsülettel teszik a dolgukat, végzik a
munkájukat, de a m i minket klubtagokat
érint, segítik a nyugdíjasokat és azokat a

kis állatokat, amelyek sokaknak vigaszt,
örömet nyújtanak. A j ó k között említeném
Cs. Németh Margit költőt, aki verseivel
naponta gazdagít bennünket. A teljesség
igénye nélkül említem Babos László, Takács
Imre, Dras László, Tolnay Zsolt urakat,
akikre mindig lehet számítani, ha az
időseknek segíteni kell. Ezúton is kívánunk
nekik jó egészséget, békés ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt. Az év
során előforduló kellemetlenségek persze
megszépülnek, ugye? Van ami nehezen
felejthető. Aki belerúg egy állatba vagy
fogyóeszköznek tekinti, aki lustaságával,
primitívségével megmérgezi egy család,
egy munkahely, egy közösség légkörét. Az
emberi butaság, gyarlóság és az ebből
fakadó dolgok, amit mindenki lelkiismerete
és
hite
szerint
rendez.
A
nehezen
feldolgozható dolgok közé tartozik kolléga
nőnk, családtagunk, ismerősünk halála. Az
év minden napján emlékezzünk rájuk!
Mit kívánok még a legszebb ünne
pen? Törekedjünk a j ó r a , a békességre úgy
magán, a szakmai, és politikai életben,
aminek
egyfajta
rendszeres
tisztelet,
szeretet legyen az alapja, mert ezek nélkül
lehet „...kiskarácsony, nagykarácsony...”,
soha nem sül ki a kalácsunk.
E gondolatok jegyében kívánok békés
ünnepeket és boldog új évet.
Szilvási Judit,
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klubvezető

Új stratégia az egészséges környezetért?
A Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület 6 éve azon dolgozik, hogy a Bácsa térségében
működő Győri Hulladékégető Kft. tevékenységét korlátozza. Örülünk annak, hogy a 2007
tavasza óta engedély nélkül működő Kft.-nek októberben kiadott működési engedélyezési
határozatát
Győr
város
vezetése
megfellebbezte.
Reméljük,
hogy
az
Országos
Környezetvédelmi Főfelügyelőség a város lakosainak érdekét szem előtt tartva, elfogadja a
fellebbezésben foglalt érveket. Egyetértünk a polgármester - az égetőben tett látogatásunk
során - azon kijelentésével, hogy a város vezetője felelős azért, hogy a lakosok milyen vizet
isznak és milyen levegőt szívnak. Ez már egy új környezetkultúra városunkban: lakosság
egészségének megőrzése a kétes gazdasági érdekek előtt! A szavakat tettek követték.
Polgármester kezdeményezésére és vezetésével megalakult egy társadalmi bizottság, amely
ellenőrizheti, megfelel-e a veszélyes hulladékot feldolgozó üzem a lakosság elvárásainak és a
környezetvédelmi előírásoknak. A bizottságban szívesen vállaltak feladatot egyesületünk
orvos, mérnök, környezetvédő szakértői és részönkormányzati képviselői.
Dr. Ferenczi Zoltán a Zölderő egyesület elnöke

Arany vagy ivóvíz?

előre a talajvíz mozgása következtében?
Nem t u d j u k . Öt évvel ezelőtt készült egy új
vizsgálati anyag, mely kihúzza a vízbázist
az égető alól. (Számunkra ez az anyag
hiteltelen és elfogadhatatlan) A védőterület
lecsökkentése az égetőnek és a Biokomp¬
lexnek létkérdés, hiszen egyre nehezebb
működésüket megmagyarázni
a
vízbázis
közepén. A ZöldErő Egyesület már évek óta
tevékenykedik a vízbázis védelme érdeké
b e n . A korábbi városvezetésnél azonban
süket fülekre találtunk. A város jelenlegi
vezetése azonban megértette a problémát,
és sokat tesz a megoldásáért. A városrész
új képviselője és a polgármester úr a
környezetvédőkkel együttműködve minden
erejét latba veti annak érdekében, hogy
sikerüljön egy új vizsgálati sorozattal bebi
zonyítani, hogy a védőterületet b ő n lecsök
kenteni. Így legalább a jelenlegi állapotot
fenn lehet t a r t a n i . Megnyugtató a ZöldErő
Egyesület számára, hogy együtt dolgozhat
a város felelős vezetőivel, akik a lakosság
érdekeit tartják szem előtt.

Hamarosan aranyban fogják mérni az
ivóvizet –állítják kis túlzással sokan. Szőgye
több százezer ember ivóvizét adja. Ezért
kell ezt a területet védeni. Huszonöt évvel
ezelőtt - amikor m é g n e m voltak gumitavak
és
veszélyes
hulladékégető
–felelős
szakemberek rétegvizsgálatok és a talajvíz
áramlása alapján a világháborús emlékmű
és a Legelő köz környékén határozták m e g
azt a vonalat, ameddig a hidrogeológiai
védőidom terjeszkedik. A 123/1997 K o r m .
r e n d . t i l t j a , hogy erre a területre bármilyen
szennyező üzemet építsenek. Győr korábbi
önkormányzata és a Környezetvédelmi
Felügyelőség ide telepítette a hulladék
feldolgozó üzemeket. Több dokumentum
ban olvashatjuk, hogy a talajvizet már
elszennyezték a környéken. 2002-ben ha¬
vária állapot volt. Rákkeltő anyagok kerül
tek a talajvízbe. 2003-ban a referencia
kutakban arzén és higany jelent m e g
megengedhetetlen mennyiségben. Hol tart
ez a sok veszélyes anyag? Meddig haladt

Dr. Ferenczi Zoltánné

İ s z i programok a természet megismeréséért
Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület tevékenysége
közé tartozik a „Győr-Bácsa ifjúságának környezet- és
természetvédelmi szemléletformálása”. E program kereté
ben vittük el az Állatok Világnapján (október 5.) a nagybácsai óvoda 70 gyermekét félnapos kirándulásra a győri
állatkertbe. Jó volt látni a gyermekek örömét és
érdeklődését. Nagyszülő, szülő, gyermek együtt a környezet
és természet megismeréséért programban Zircen tettünk
kirándulást a Nemzetközi Gyaloglónap alkalmából. Megnéz
tük a csodálatos Bakony Múzeumot, az arborétumot, az
apátsági könyvtárat, valamint a cseszneki vár környékének
természeti értékeit. Este szép élményekkel tértünk haza.
Másoknak is ajánljuk ezt az útvonalat.
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Két határozat a Győri Hulladékégető Kft. tevékenységével kapcsolatban
Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (hatóság) az
elmúlt hetekben két határozatot hozott.
A H - 1 5 6 7 - 2 3 / 2 0 0 7 sz. határozatban további működési engedélyt ad az égető részére
többek között az alábbi feltételekkel:
1. 2008. dec. 31-ig el kell végezni a hulladékégető hatásterületén élő lakosság egészségi
állapotának tényleges elemzését ez az ÁNTSZ szakhatósági előírása
2. Zajcsökkentési intézkedési tervet kell benyújtani 2007. dec. 31-ig, és a határértéknek
2008. jún. 30-ig teljesülni.
3. Önellenőrzési tervet kell 60 napon belül készíteni.
A H - 4 8 9 9 - 5 5 / 2 0 0 7 . sz. határozatban elutasítja az égető kapacitásbővítési kérelmét
indoklás:
1. Az ÁNTSZ 3686-5/2007. sz. állásfoglalásában közegészségügyi szempontból nem járul
hozzá a kapacitás 10 000 tonna/év értékre való növeléséhez. Ezt azzal indokolja, hogy a
környezeti szennyezések egészségi hatásai hosszú távon jelentkeznek.
Ezt mondjuk mi is már évek óta. Az ÁNTSZ a közmeghallgatás alapján készült jegyzőkönyvre,
valamint a hozzá megküldött észrevételekre reagálva változtatta meg 2006-ban kelt
hozzájáruló állásfoglalását A tevékenységünknek tehát mégis volt eredménye.
2. A hatóság által elvégzett mérések eredményeit tartalmazó, MÁ 475- V/2006. sz. és MÁ
315- V/2007- H sz. jegyzőkönyvek szerint az (égető által üzemeltetett) ipari kút vízében
rákkeltő szennyező anyagok tekintetében meghaladta a hatályos rendeletben foglalt „B”
szennyezettségi értéket. Az égető területén egységes vízzáró réteg nincs, ezért az ipari
vízigény növekedése a szennyezést a még tiszta, mélyebb rétegek felé húzhatja el.
Az ivóvízbázisért nemhiába aggódunk évek óta. Szerintünk a jelenlegi vízkivételnek is ugyanaz
a hatása, nemcsak megnövekedett vízkivétel esetén.
3. Az égető többszöri hiánypótlás ellenére sem adott választ arra, hogy a tevékenység
bővítése a szőgyei vízbázisra milyen hatást gyakorol. (Mi tudjuk: lásd a 2002. évi
szennyezést, amit azóta sem sikerült hatástalanítani.)
A hatóság elutasításában összegezve leírja, hogy az égető tervezett kapacitás bővítése
környezetvédelmi és egészségügyi érdekeket sért. Szerintünk a jelenlegi működése is.
Vannak még nyitott kérdéseink:
-Az égető hogyan akadályozza meg, hogy a 2002-es havária esemény ne ismétlődhessen
meg? Mit tettek a föld alatti vezeték szivárgás megakadályozása érdekében?
-A vészkémény üzemelési gyakoriságát, az üzemelés közbeni szennyező anyag kibocsátását
miképpen ellenőrzi a hatóság?
-A SORBALőT töltettel miért csak ötödéig töltik fel a rendelkezésre álló helyet? Mikor követelik
meg a töltet automatikus adagolását?
-A vízbázis védelmére van hatósági határozat vagy nincs?
Vaderna Margit

Utolsó lehetőség a kisbácsai sportcentrum visszaszerzésére
Reményünk van arra, hogy még ez év folyamán eldőljön a kisbácsai sportpálya sorsa. Jogerős
ítélet szerint a pálya tulajdonosa a Magyar Állam. A Magyar Államot képviselő Kincstári
Vagyoni igazgatóság még 2004-ben indított pert az ingatlan visszaszerzésére. Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzatának most lesz lehetősége az ingatlan ingyenes visszaszerzésére. A
lakosság körében megkérdezettek többsége (358 fő) arra adta aláírását, hogy a pálya eredeti
rendeltetésének megfelelően lakossági sport és közösségi célokat szolgáljon. Fiataljaink
egészséges életmódra nevelésének elengedhetetlen feltétele a sportolás. Korunk népbetegsége
a depresszió, melynek egyik hatásos ellenszere a jó közösségi élet, az egymásra figyelés.
A fentiek érdekében javasoljuk Önkormányzatunknak lakossági fórum összehívását, ahol az
emberek kifejthessék véleményüket a pálya működtetésére vonatkozóan. Reálisan abból kell
kiindulni, hogy olyan működési formát találjunk, amely önkormányzati tulajdon megőrzése
mellett biztosítja a lakosság sport- és közösségi igényeinek szolgálatát és egyben megteremti
annak anyagi feltételeit.
Takács Istvánné, Hevér Istvánné
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Járdajavítási m u n k á k Kisbácsán
Régóta várt járdafelújítási munkák kezdődtek Kisbácsán. Az év végéig tervezett munkálatok az alábbi
utcaszakaszokat érintik. A felújítás keretében a felületek bitumen koptatóréteget kapnak. Reményeink
szerint a munkák a jövő évben további járdaszakaszokon is folytatódhatnak.
Csemete u. 26.
Kalapács u. 5 1 . - Szitásdomb u. között
Kultúrház u. 91-95. között
Szitásdomb u. 49/b-51. között
Kultúrház u. 83-85. között
Votinszky u. - Ladik u. 26. között

Bodzás u. páratlan oldal
Gát u. 15. - Sövény u. között
Kalapács u. 10. - Sövény u. között
Kalapács u. 29. - Sövény u. között
Bácsai u. templom melletti szakasz
Votinszky u. - Bácsai u. - Votinszky u.20.

Égi fény

Téli fa panasza

Szent karácsony ünnepén
Sugározzon Égi Fény!
Ragyogja be a helyet,
Hol a kisded született!

Az ünnepi szeretetből
El kellene t e n n i ,
Egész évben a jóságnak
Lehetne örülni!

Béke szálljon szívünkbe,
Maradjon is benne,
Betlehemi csillagfénnyel
Legyen lelkünk telve!

Karácsonyi szeretetünk
Legyen igaz á l o m ,
Jó lenne, ha megbékélés
Lenne a világon!

Jöjjön vissza
gyermekálmunk,
Tudjunk még örülni,
A szenvedők könnyeit is
Tudjuk letörölni!

Égi király j ö j j le közénk,
Hozd el a békédet,
Szereteted sugarával
Öleld át a Földet!
Cs. Németh Margit

Évente meglopott az ősz
Lombkoronámat színezte
Díszeimet földre szórta
Avarként láb alatt
zörgette.
Csupaszon t á r t a m karjaim
A fénytelen felhők felé,
Varjak hada telepedett
Kopár ágaim közé.
Í g y telnek téli napjaim,
Vágyva a tavaszi csodát,
Remélve újból évről-évre,
Tavaszi lombot, új r u h á t !
Cs. Németh Margit

Üzenet
„ Jókedvet adj, és semmi mást Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
Szerencse, balsors, kudarc vagy siker,
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
Nem kell más, csak ez az egy oltalom…”
Ezzel a Garai Gábor verssel kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket. Hisszük, ha jókedvünk megmarad, minden mással megbirkózunk. Mai rohanó
világunkban, amikor kevés a szabadidő a családra, a barátokra, ismerősökre, próbáljuk ki a
mosoly erejét. Ajándék lesz annak, aki kapja, áldás annak, akitől j ö n .
Lizákné

Reizinger Annamária

