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Séta az új sétányon
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A Bácsai templom
ünnepi alkalmai
December
22.
18:00	Szentmise
24.
15:00 „Mocorgós” mise,
		
karácsonyi
		
pásztorjáték
23:30	Ifjúsági
		
karácsonyi műsor
24:00	Éjféli mise
25-26. 08:30	Szentmise
30.
08.30	Szentmise,
		
családok megáldása
31.
18:00 Hálaadó Szentmise
Január
01.

08:30	Szentmise

KÖSZÖNTŐ
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván minden kedves Olvasónak
Győr-Bácsa Településrészi Önkormányzat képviselő-testülete, munkatársa és képviselő elnöke: Bárány
István, dr. Ferenczi Zoltánné, Galambos Gábor József, Hancz Jenőné, Lampert Bálint Csaba, Lizákné
Reizinger Annamária.

Még nincs engedély, ezért a busz nem mehet rajta
Még nincs engedélye a Szitásdomb lakóparkkal együtt felújított
Szitásdomb útnak. Ennek oka, hogy a lakóparkot építő magánberuházó
még mindig nem nyújtotta be a szükséges iratokat. Az engedély kiadása
nem önkormányzati feladat, az a Kormányhivatal hatásköre.
Mindennek lehetne a következménye a forgalomba nem helyezett
út természetbeni lezárása. Szerencsére ez nem történt meg. Viszont
ez a helyzet kárt már okozott nekünk. Emiatt hiúsult meg ugyanis az a
közgyűlési javaslatom, hogy a 6-os busz legalább munkába járás céljából
jöjjön be a már kiépített Sárási úti buszmegállóig.
A megoldás a lakóparkot építő fejlesztő kezében van.

A bácsai csatorna(tó) kotrása programozva
A „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése”
című projektnek egy pici, de számunkra legfontosabb része az úgynevezett Bácsai csatorna
mederrendezése. A munka a Szitásdomb úti volt zsilip és az Ergényi-lakótelep fölötti
tsz-út hídja között lesz. A tervek szerint az első részen az üzemi csatornától szigetekkel
elválasztott tó lenne kialakítható. (Nem olyan mértékben, mint amilyen valamikor volt!)
Az Ergényi-lakóteleptől kezdődően a tsz-hídig csak az üzemi csatorna rehabilitációjára
kerülne sor. A kitermelt kotorékot a kialakítható tó Fenyőszer út felőli oldalán javasolt
lerakni – ezzel elősegítve a majdani sétány kialakítását.
A munkák megindításához zöldhatósági engedély szükséges, mivel a meder, illetve
az érintett parti sáv 2007-ben Natura 2000 minősítésű lett. Ez a helyzet az előkészítési
időszakban – 2002-től kezdődően – még nem ismert fejlemény volt. A Natura 2000
minősítés bonyolultabbá teszi a betervezett beavatkozások maradéktalan megvalósításához
nélkülözhetetlen engedélyek beszerzését.
Reméljük, hogy a környezeti előírások és a lakossági szempontok egyaránt
érvényesülhetnek az engedélyekben.

Víznyelők a Benedek Elek utcában
Amikor tartósan esik, akkor Kisbácsán sok helyen kerítéstől
kerítésig összefüggő víztükörré alakul az utca.
A részönkormányzat Lampert Bálint képviselő közreműködésével eső utáni állapotfelvételt, az önkormányzat
pedig tervet készített. A jövő évben pályázati forrásból is ily
módon valósul meg a Szabadság, a Sövény, illetve a Boglárka
utcai projekt. Vízbefogadóval még el nem érhető, de a súlyos
gócpontokra egyedi megoldásokat keresünk. Ilyen a most
elkészült Benedek Elek utcai víznyelő csoport, amelyek az
utca legnagyobb víztócsáját hivatottak elszívni.

A járdát tartsuk szabadon és tisztán
Jön a tél, a hóeltakarítás időszaka. Az ingatlantulajdonos
törvényes kötelessége a telke előtti és melletti gyalogút,
járda tisztítása, síktalanítása – de a kerítésen ki- vagy átnyúló
gallyak levágása is.
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Bálványosi nagytakarítás
A Bálványosi Csatorna hulladékmentesítését összekapcsoltuk a
szintén most megkezdett csatornafelújítás első ütemével. Emlékeztetni
szeretném a tisztelt Olvasót: tavaly arról tudósítottunk, hogy elkészült a
csatornarehabilitáció műszaki terve.
A Bálványosi Csatorna lesz a Körtöltés és Mayer Lajos utcák csapadékvízbefogadója is, a bálványosi nádas vízszintszabályozása mellett. A GYŐRSZOL Zrt. totális bozótirtást és fagyérítést hajtott végre a Vízgazdálkodási
Társulás bevonásával. Ezután lehetett felmérni az évek hosszú során a
csatornamederbe betermelt illegális hulladékot. A hulladékmennyiség
látványa – több mint ötszáz méter hosszban – megdöbbentő volt. A szükséges kézi erőt közmunkások adták. A partra kirakott
szemetet – a környezetvédelmi alapból kapott támogatást is felhasználva – a GYŐR-SZOL Zrt. szállította el. Egy új átereszt
is építettek, míg a Galántai útit kitisztították.
Fogadjuk be nemcsak a szívünkbe, de a napi gyakorlatunkba is a kitakarított Bálványosi csatornát. Ne vigyük se ide, sem
pedig a nádasba többé a szemetet! Ugyanezzel az erővel a gyűjtőszigetre vagy a Kalapács utcai hulladékudvarba is lerakhatóak
a hulladékok! Merjük megszólítani és figyelmeztetni a továbbra is megtévedő lakótársunkat, kiskerttulajdonost!

Kiválósággal Győrért az Ergényin
Meglepődtem, amikor városrészünk lakója, Zsidi István –
aki egy vámközvetítő vállalkozás vezetője – azzal keresett
meg, hogy tudnék-e olyan közérdekű feladatot ajánlani, amit
munkatársaival elvégeznének.
Levélhullás idején kézenfekvőnek tűnt a Csonkaér úti játszótér
összetakarítása. Elvállalták. Ezzel egy időben a játszótérre „rálátó”
lakótársak azzal kerestek meg, hogy szívesen figyelmeztetik a
játszóteret nem játszásra használó rendszerint zajongó, többnyire
fiatal látogatókat.Fellépésük megalapozottságnak hivatkozásához
azt kérték, hogy az erre vonatkozó felirat is legyen kitáblázva. A
város jegyzőjével történő egyeztetés és jóváhagyás esetén a táblát
is elkészítik Zsidi Istvánék. A kis csapat hatvankilenc zsák levelet és szemetet gereblyézett össze. Köszönjük!
Azt is elmondták, hogy a kiválósági mozgalom olyan mérce, ami nemcsak a munkában, hanem a családban és a lakóhelyi
környezetben is kötelez. Jó szívvel vállalunk kiválósági partnerséget máskor is, másokkal is.

A legjobb hulladékudvar
A leglátogatottabb udvar 7935 belépéssel a Győr-Kisbácsa, Kalapács utcai volt a 112 településen elhelyezett hulladékudvarok
közül. Erre az eredményre alapozva is kérjük, hogy azok is ide hozzák a hulladékokat, akik még nem ezt teszik.
Javasolt, hogy az első belépés előtt tanulmányozza mindenki a befogadási feltételeket. Ha így teszünk, akkor biztos, hogy
gyorsan és zökkenőmentesen történik a hulladékleadás.
Sajnos, egyes lakótársaink rendszeresen a szelektív gyűjtőszigeten helyezik el a hulladékudvarba bevihető hulladékokat is.
Ezt rendszeresen elszállítja ugyan a szolgáltató, de ennek ára van, ami a szemétdíjat tisztességesen fizetők kárára érvényesül.

Képviselői kapcsolat
BÁRÁNY ISTVÁN képviselő havi rendszerességgel (a hétfővel kezdődő első teljes héten) tart
fogadóórát
hétfőnként a Tulipános Általános Iskola Tagiskolájában (Győr, Bácsai út 55. – megközelítés a
Körtöltés utca felől javasolt);
keddenként a Kisbácsai Tagiskolában (Győr, Sövény u. 15.);
szerdánként a Bácsai Művelődési Házban (Győr, Heltai J. u. 8.).
A kezdési időpont télen 17:00, nyáron 18:00 óra
A soron következő fogadóórák mindezek értelmében 2013. január 7-8-9-én lesznek a fent
említett helyeken 17 órától.
Telefon: 06-20/242-7104, 528-554, 528-553, e-mail: bacsa@gyor-ph.hu, barany.istvan@gyor-ph.hu

Sárási utak is kijavítva
Bácsai Krónika
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Körzetünkben megvalósult kisberuházások
Az egyéni képviselők meghatározott keretösszegig tehetnek javaslatot a polgármesternek különböző, kis összegű fejlesztésekre.
Fogadóórákon, személyes találkozásokon elhangzott kérések alapján tettem javaslatokat a keret felhasználására. A legtöbb
kérés járda és parkoló tárgykörű volt.
Az Audi-iskola folyamatos bővülésével nem tart lépést a közterületi parkolási helyzet. Ezért a Körtöltés felől murvás felújítást
kapott a parkoló és a játszótér melletti útpadka. Ugyanilyen indok
alapján valósult meg a Bácsai temető új parkolója.
Felújították a Bácsai Óvoda melletti járdát, így több helyen
sikerült megszüntetni a balesetveszélyt. Akadálymentes lett
az Ergényi-lakótelep egyik buszmegállója, jutott járdaaszfalt
a Szitásdomb, a Szigligeti, a Csonkaér és a Gát utcákba. Elkészült a Kinizsi Pál és Úttörő utcákat összekötő díszburkolatos
sétány, ivókúttal.

Filtert kapott az átemelő
Az Örvény utcai szennyvízátemelő üzemi szaga sokszor borzolta a környék lakóit.
A lakossági panaszokat meghallgatva a Pannon-Víz Zrt. biofilter felszereléséről
döntött. Az elkészült beruházást a diszpécserszolgálat vezetője, Tóth László adta
át. A részegységeket Csorba Tamás technikus mutatta be. Ami még hátra van, az a
zárófedél tömítéseinek pótlása.
Köszönjük a Pannon-Víz Zrt.-nek a lakossági észrevételek alapján megvalósított
biofilteres fejlesztést.

Horgászverseny előzetes
A Bácsai út melletti horgásztavon 2013.
május 12-én 7 órától 11 óráig terjedő
időben horgászversenyre várják a 16 év
alatti gyerekeket. A helyszínen felszerelés
és szakképzett horgászok is segítik a
részvételt.
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A részönkormányzattal együtt valósult meg
Hagyományosan jó hangulatban zajlott
a tavaszi egészségpiac.
A bácsai, Szent István királyról elnevezett Római Katolikus Egyházközséggel méltóságteljes emlékezés keretében
hajtottunk főt hőseink szobránál.
Idén a családok önfeledt kikapcsolódásának jegyében szerveztük a falunapot.
A városrész szolgálatáért díjat Alföldi Zoltánnak, a helyi futballklub meghatározó vezetőjének adományoztuk. A
falunap támogatóinak – a VILL-KORR
Hungária Kft.-nek, a Pedál Bt.-nek, a
veterán autósoknak, a GYŐR-SZOL
Zrt.-nek, Cseri Magdolnának, Kocsi
Attilának és Michlné Gondán Zsuzsannának – köszönjük felajánlásaikat.
Költségvetésünkből különböző pénzösszegekkel mi is segítettük óvodáink,
iskolánk, a Vámosi úti idősklubunk és a
két nyugdíjasklub működését.
A vakációzó gyerekek hasznos szabadidős tevékenységére különböző sportversenyekkel készültünk. A nagy akarattal
összeszerveződő fiatalok és szüleik pozitív hozzájárulását köszönjük. A legjobb
csapatok: Kinizsi Ördögök, Alls Stars és
Írinyi Mennydörgők. Gratulálunk!
Zenei csemegét kaptak azok, akik
eljöttek a kisbácsai templomban megtartott Régi zene hangversenyre.
Az augusztus 20-i ünnepen egyházköz
ségünkkel közösen emlékeztünk Szent
István királyról, szegtük meg az új kenyeret, és együtt ünnepeltük aranymiséje
alkalmából a Bácsán is szolgáló plébánost, Bajzáth Ferenc Aranymisés Atyát.
A részönkormányzat nevében Bárány

István elnök emléklappal, Lampert Bálint részönkormányzati képviselő Bácsa
könyvvel köszöntötte az Atyát.
Közmunkások lefestették a városrész
játékeszközeit a Körtöltés utcától az
Ergényi-lakótelepig bezárólag.
Köszöntöttük a Bácsai Gyöngyvirág
Nyugdíjasklubot a 30 éves és a Kisbácsai
Nyugdíjasklubot a 10 éves születésnapján. Mindkét nyugdíjasklubnak köszönjük a városrészért tett munkáját.
Az idősnap alkalmával a köszöntések
után a kisbácsai iskola tanulóinak bájos
színdarabjával és Karsay Klára operettjeivel kedveskedtünk a megjelent
szépkorúaknak. A jó nótához jó ebéd
is dukált, amit Hajzókék szolgáltak fel.
Útravalóul mindenki kapott egy Bene
Zsuzsa kreációjú szép asztali díszt.
Miklós napján csomaggal érkezett a
Mikulás azokhoz a gyerekekhez, akik
eljöttek a kultúrházba.
Jövőre is szeretnénk a programkínálatot fenntartani. Ehhez várjuk véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat.

Bácsai Krónika

5

A legrendetlenebb
gyűjtősziget
A városrészünkben szabálytalanul
használt gyűjtőszigetek közül a legrendetlenebb a sárási, amelyhez az
itt megálló és szemetet lerakó autósok is hozzájárulnak. Az illegálisan
és szabálytalanul lerakott szemét
depóba szállításának költsége többszöröse a rendszerben igénybe vehető megoldásnál. A szelektív tartályba összeömlesztett vegyes szeméttel megsemmisül a szelektíven
gyűjtők munkájának eredménye is.
Így a szelektív hulladékból vegyes
szemét lesz, ami szintén növeli a
költségeket, csökkenti az újrafelhasználás hozamát.

Hulladékégetőben az égetéssel ártalmatlanítás leállítva
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2012. november 27-én kelt határozatával
a Győri Hulladékégető Kft. hulladékártalmatlanítási tevékenységének, az égetésnek a folytatását azonnali hatállyal
megtiltotta.
A hatóság engedélytől eltérő működés folytatásában érte tetten az égetőt. Az engedélytől eltérő működés esetén fennáll a
veszélye a súlyosabb környezetterhelésnek. Ezt a körülményt az egészséges környezetért szavukat felemelő bácsaiak mindig
jelezték. Ezt a gyanút igazolta az előzetes értesítés nélkül panaszkivizsgálás céljából az égető telephelyén megjelenő hatósági
ellenőrzés.
A civil észrevételt gyors, meglepetésszerű szakszerű hatósági kontroll követte. A hatóság a megállapított szabálytalanság
súlyosságával arányban álló büntetést, a leállítást szabta ki az égetőre. Köszönjük!
Ugyanilyen hatósági kontrollt kérünk a továbbiakban is.

Megakadályozták a bővítést
A Győri Hulladékégető Kft. 2002-től próbálja növelni az éves szinten égethető veszélyes hulladékok mennyiségét (most 8000
tonnát égethet évente). A bácsai, likócsi, győrszentiváni részönkormányzatok, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr
Város Jegyzője mint szakhatóság, rendszeresen elutasította a kezdeményezést. Ebbe az égető nem nyugodott bele. Bírósághoz
fordult, hogy 8000 tonnáról 10 000 tonnára, majd 12 000 tonnára növelhesse kapacitását. A növekedés megakadályozásának
érdekében együttműködésre léptek az érintett részönkormányzatok, Győr Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és
a környezetvédő egyesületek. Az akció motorja, mint eddig is: a Zölderő Egyesület és a Bácsai Részönkormányzat.
A kialakult helyzetet, az összefogás lehetőségeit napirendek keretében megtárgyaltuk. Írásban tiltakoztunk, tagtársaink
segítségével aláírásokat gyűjtöttünk. Győr Város Jegyzője is elutasító véleményt adott a legújabb bővítési kérelemre. Az Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel szoros együttműködést alakítottunk ki.
A Zölderő Egyesület közgyűlése megszavazta, hogy a 2007-ben megalakult civil bizottság kezdeményezzen egy látogatást
az égetőben. A tagok közé az egyesület dr. Ottófi Rudolf helyett a részönkormányzat elnökét, Bárány Istvánt javasolta.
A bizottság tagjai: Borkai Zsolt polgármester, Illés Zoltán államtitkár, dr. Ferenczi Zoltánné képviselő, Nagy András
mérnök, Bárány István részönkormányzati elnök, Vaderna Margit képviselő, dr. Nágel József orvos.
A mindenkori bácsai környezetterhelések ellen harcolók új munkastílusának lényege az összefogás. Eközben arra is
vigyázunk, hogy módszereinket az ellenérdekű felek ne ismerhessék meg. Ennek első kézzelfogható eredménye, hogy egy
panasz nyomán elindult vizsgálat az égető mostani leállítását eredményezte.
Bízunk benne, hogy összefogással és a minisztérium segítségével kordában tarthatjuk az égető tevékenységét.
Dr. Ferenczi Zoltánné
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Értékmentő munkák a Szitásdomb füvészkertben
A Bácsai Krónikában többször olvashattak arról, hogy a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület milyen értékmentő
munkát végzett a Szitás-dombok egyik be nem épített, sok évig homokkitermelésre szolgáló, erősen erodált területén. Az
iszonyú sok szemét behordása ellenére, ezen a 6,5 hektárnyi területen maradt meg az eredeti homoki növénytársulásokból
legtöbb faj, összefüggő élőterületen. Az elhagyott, illegális szemétlerakó helyről a korábbi években elszállítottunk 200
köbméter szemetet. Drótkerítéssel bekerítettük a területet. 2011-ben további földmunkákkal sétautakat alakítottunk ki
és a rengeteg akácsarjat irtottunk ki, ezzel biztosítva a védett növények életterét. Elültettünk a sétány mellé 80 darab
kocsányos tölgy csemetét, kihelyeztünk 20 madárodút. A korábbi természetvédő akcióink következtében alkalmassá
vált a terület arra, hogy az EU engedélyével ide telepítse a város a Fertő-Hanság Nemzeti Park szakmai irányításával
és kivitelezésével az Audi Hungaria új építési területéről eltávolított védett növényeket. Így a füvészkert új turisztikai
célpont lehet a Szigetközben.
2011-ben kezdődtek az átültetések. Öt évig a nemzeti park végzi a területkezelést, Takács Gábor szakreferens irányításával
és Horváth Gyula területfelügyelő folyamatos felügyelete mellett.

Takács Gábor

Horváth Gyula

Hét védett növényfaj több száz egyedét ültették át. Néhány faj már
előfordult itt is, de a többség olyan volt, ami már régen kipusztult a területről
(csajkavirág, kosborfélék).
2012-ben a nemzeti park munkásai folytatták a tájidegen akác kiirtását. A
gyökérsarjakat gyomirtóval egyedileg permetezték le, ősszel elszáradás után
cserjekaszával levágták, összegyűjtötték, majd megsemmisítették.
A füves területeket évente kétszer lekaszálják, ügyelve a védett növények
vegetációs fázisaira. A szénát összegyűjtik, és a területről eltávolítják. (A
szénát szívesen átadnák az állatokat tartó lakosok számára is.)
A Zölderő Egyesület persze továbbra is tevékenykedik a területen.
Tájékoztató táblákat helyezünk el, szemétszedő akciókat szervezünk, fákat
ültetünk. Bemutatósétákat, terepi megfigyeléseket szervezünk iskolásoknak,
érdeklődőknek. A Bácsai Krónika olvasóit is nagy szeretettel várjuk a tavaszi bemutatóinkra.
Dr. Ferenczi Zoltán elnök

A játszótér
eszközeit is
felújították,
lefestették.
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Új sétány avatása Bácsán

Fotók: Oláh Jakócs Péter
Előtte

Utána

„ Az önkormányzat szándéka, hogy az egész várost érintő
projektek mellett odafigyeljen a lokális fejlesztésekre is.”
Borkai Zsolt polgármester

„Az itt lakók számára fontos eseménynek számítanak a helyi
fejlesztések.”
Bárány István, a részönkormányzat elnöke

Révfalu Új utcája

Zemplén utca

A választókerületünkhöz tartozó révfalui városrész tradicionális lakóutcáinak egy részéhez nem volt kegyes az utóbbi
évtized. Ez volt elmondható a Zemplén utca Galántai út és
régi Bácsai út közötti szakaszára is.
Azonban ez már a múlt! Immáron összefüggő új aszfaltszőnyegen járhatunk. Murvás padka megerősítéssel és
a meglévő kapubejárókhoz lehetőségek szerinti igazítással
lett teljesebb az úthasználat. Hosszas szakmai előkészítés
előzte meg a kivitelezést. A fő gondot a csapadékvíz-elvezetés hiányainak ellensúlyozása okozta. Amíg a megvalósítás
módjának keresése tartott, az elöregedett ivóvízhálózat is
megújult. A Pannon-Víz Zrt. soron kívül elvégezte a felújítást. Köszönjük!
Ez az utcafelújítás az összvárosi lakóutcaprogram keretében valósult meg. A bekerülési költség meghaladta az egy
körzetre automatikusan jutó összeget. A kivitelezést az tette
lehetővé, hogy a szükséges forrást Borkai Zsolt polgármester
kiegészítette.
Köszönjük!

Régi óhajunk (jogos követelésünk) teljesült nekünk, Zemplén
utcaiaknak.
November végére új burkolatot kapott az utca – és
ez, nyugodtan állíthatjuk, nem csak a hangulatát, de az
életminőségét is javítja mindnyájunknak!
Küzdelmes évek vannak mögöttünk. Sokszor kilincseltünk
az utca burkolata miatt, végre megvalósult! A sok kritika
után, amit a városvezetés és az útfenntartók felé intéztünk
a rengeteg kátyú miatt, úgy gondolom, most illik köszönetet
mondanunk mindazoknak (döntéshozók, kivitelezők), akik a
„projekt” megvalósításában részt vettek.
Külön kiemelném Bárány István önkormányzati képviselő
aktív munkáját, aki a Polgármester úr támogatásával sokat
tett azért, hogy a városhoz méltó utcában lakhassunk.
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