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Egymillió pengős víztelenítési 
munka folyik a vármegyében

A  kormány bőkezű gondoskodásával 
megszünteti az árvíz- és belvízveszélyt

Mig a fővárosi lapokban gyakran 
•Ivashatunk arról a hatalmas munká
ról, mellyel a kormány levezettelte í 
százezer holdakat pusztító belvizeket. 
Győrött úgyszólván semmit sem tudnál, 
arról, hogy a vármegye rakoncátlan vi 
zeinek szabályozása is erős iramban fo 
Vik és

a kormány évtizedek mulasztásait 
pótolja most, mikor súlyos százezer 
pengőket áldoz az egyesitett várme

gye víztelenítési munkálataira.

Ez a munka nem toldozás. hanem 
végleges és gyökeres megoldás, mely

biztosíték: 1940- és 41 vizveszélye soh: 
többé vissza nem jöhet!

A  tervekről nem irtunk, a tervező: 
iránt a múlt elrontotta a bizalmat. Dr 
most, mikor a víztelenítési munkálatol 
jelentősen előrehaladtak, eljött az idő 
hogy sorra ismertessük, mi is történi! 
a megyében? Polniczky Lipót -főispán 
nal, aki a munka megindulása óta állan 
őóan tájékoztatja magát az előrehaln 
dásról, vitéz Dely Nándor műszaki ta 
nácsos vezetésével tekintettük meg a 
munka egyik részletét, a Szemere-koro: 
cói Bakonyér medermunkálatait, melye 
két vitéz Dely Nándor tervezett és ve 
zet, irányit.

Koronáén nőm lesz iöbbei árvíz
A vármegye egyik legtöbbet szenvedett 
községe volt Koroncó. Ez a szerencsét
len falu a Bakonyér és a Marcal összefo
lyásának szögében normális csapadékt: 
években is igen sokat szenvedett, 
mert a Bakonyból lefutó vizek itt tor 
lódtak össze és döntötték a földeket, el
vitték sokszáz holdról a takarmányt, 
sokszor a termést is. A  koroneóiak pa
nasza süket fülekre talált a boldog bé
kében, nem talált meghallgatást az el
múlt évtizedekben sem, mig végre most 
nagy munka folyik Koroncón.

Sürgős volt e munka valóban. Az el
múlt két vizes évben Koroncó község 
szinte el volt zárva a világtól, nemcsak 
földjei, de utjai is viz alatt voltak és a 
falut kettéhasitó Bakonyér megtorlódó 
víztömege például hónapokra elvágta a 
falu egy részét papostul együtt a temp
lomtól is, viszont a falu másik részének 
gyermekeit elvágta az iskolától.’

A kultúrmérnöki hivatal vitéz Dely 
Nándor tervei alapján és vezetésével rá
szabadította végre Koroncóra ez egy
szer nem a veszedelmet, hanem a segí
tést. Az ország legkiválóbb kubikusai, 
a csongrádiak és a szentesiek és a kör
nyék népéből jelentkező kemény marku 
munkások közel másfélszázas lapátos, 
csákányos kis hadserege vágta bele csá

kányát a rakoncátlan Bakonyér part- 1 
iába és medrébe. Koroncó község belső; 
részén hamarosan hatalmas körgát. 
épült, s a két községrészt ott, hol a víz 
elmosta a régi kohidat, a kultúrmérnöki 
hivatal tervei alapján 16.000 pengős 
költséggel most épülő fahíd íveli máris 
össze. A hidat a község építteti, de kor- 
mánykölcsönt kapott erre is, hogy sür
gősen elkészülhessen a hid.

A Bakonyér szabályozása, mederren
dezése, mélyítése, szélesítése a Marcal- 
torkolattól kezdődött, öröm nézni a kéz
zel ásott, hatalmas medret, melynek fe
nekén most alig csordogál a vizér. Ei 
sem igen hiszi az ember, hogy itt meny
nyi viz tud jönni, ha a Bakony felett be
borul az ég. De most már jöhet a viz, 
van helye, lesz lefutása és ha Marcal- 
nyomás lesz, akkor sem önt ki. 22 kilo
méter hosszan ássák meg a Bakon3'ér 
medrét, s ebből már több mint hat kilo
méter elkészült, de a további munka is 
erős iramban folyik. Több, mint négy
ezer hold mentesül reméljük, örökre a 
vízkárról, s ebből 1200 hold Koroncó és 
Szemere határában máris művelés alá 
fogható. Eddig általában gyenge rét 
viztől lugozott szántók voltak e földek 
és most gondos kéz alatt elsőrendű és 
biztos földek lesznek.

3 « 6 , kis áramfogyasztás s 3 hűt* 
lémhosszon Európa-vélel. A három- 
fej-védjegyü ORION 202B telepes 
rádió a villanynélküli vidék nélkülöz* 
heteden kapcsolata a nagyvilággal. 
Hullám csapdákkal fokozott szelek
tivitás, permanens-dinamikus h a n g 
s z ó r ó :  e l s ő r a n g ú  h a n g h a t á s

bán ismét újabb százezer pengőt utalt 
ki a kormány a további munkákra, ön
kéntelen tolul ajkunkra a szó: csodála
tos ! Csodálatos, hogy most a háború kö
zepén, a legnagyobb teherpróbak idején 
a kormány súlyos milliókat tud áldozni 
országszerte a vizmunkálatokra, mel
lette fejleszti a pompás honvédséget, 
soha nem látott eredményű kislakás-

épitő munkát folytat országszerte, hogy 
a tenyészállatakció, a silóépités, trágya- 
telepsegély és a szociális segítés, a gaz
dálkodás felemelése és átállítása és a 
jövőnket munkáló üdvös beruházások 
ezer más ágát ne is említsük.

Mig történelmi időket élünk, örömmel 
látjuk: jó kezekben van sorsunk. Orszá
got építünk! p.— j— .
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templomának százesztendős jubileuma

A gazdák lássanak neki földjeik megmunkálá
sának

A koroneói gazdák évtizedeken át 
annyit károsodtak, hogy egész fásultlá 
lettek és nem igen hisznek abban sem, 
amit látnak. Nem akarják elhinni, hogy 
földjeiket többé nem ‘önti el a viz.

A  falu vezetői, a járási mezőgazda- 
sági bizottság és minden illetékes hiva
talos szerv álljon most sarkára, hogy

a vizmentesitett földeket fogják mű
velés alá a gazdák és minél előbb 
teremjenek ezek a földek, melyekre 
a kormány holdankint hetven pen

gőn felül áldozott.

Nagy kincset kaptak az érdekelt gaz
dák, becsüljék meg ezt a kincset és a 
nemzet is elvárja tőlük, hogy a csádcs 
rétek, vizjárta szántók helyén most már 
pompás vetések, dús takarmányter
més legyen. A gazdákon a sor: önma
guk és a köz javára lássanak munká
hoz!
• Mikor pedig a koroneói vizmentesi- 
tési munkálatokat látva, befejezzük ró
luk egyelőre beszámolónkat, meg kell, 
hogy írjuk, hogy a főispán a legnagyobb 
elismerését fejezte ki vitéz Dely Nán
dornak a látottakért.

A Bakonyér munkálatai, melyekre

közel hatszázezer pengőt áldoz a 
kormány, csak egy kis rész abból 
a nagy munkából, mely a vármegye 

víztelenítése ügyében folyik.

És mikor ezeket a munkálatokat látjuk 
és az illetékesektől azt halljuk, hogy egy 
év alatt már több, mint egymillió pengő 
jutott ezekre a munkákra és a napok-] akkori plébánosnak

A  győrujvárosi róm. kát. egyházköz
ség nevezetes évfordulót ünnepel jövő 
vasárnap. A 246 esztendős győrujvá
rosi plébánia legutóbbi temploma most 
százesztendős.

A győri végvár kapitánya, gróf Zichy 
István, aki Kanizsa ostroma alkalmával 
megbetegedett és Isten segítségével 
felgyógyult, 1695. november elsején 
kelt alapitó levelével, Győrujvárosban, 
ahol most a neolog izraelita-zsinagóga 
áll, kápolnát építtetett. A lelkész mai
akkor plébánosi működést végzett. Az 
evangélikusoktól Mária Terézia királynő 
elvette győrujvárosi templomukat és 
ezt Szent József tiszteletére, mint ple- 
bánia-templomot 1749. március 19-én 
felszentelték. Győrváros és a Zichy 
család —  mindkettő kegyur 1836-ban 
kezdte építtetni a most százesztendős 
templomot, amelynek építését 1841-ben 
fejezték be és szeptember 12-én szentel
ték fel. A  mostani plébánia épületet a 
város 1845-ben adta át, Hetsey József

őszi szeles-viharos időben
igen jó szolgálatot tesz kalap helyett
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1 A  jubiláló templomnak, amelynek fő-i 
oltárán Krisztus színváltozásának képe 
van, mégis az újvárosiak ma is József 
templomnak nevezik —  a százév folya
mán mindössze három plébánosa volt: 
Hetsey József 1861-ig, Horváth Lajos 
1861— 1909 (48 évig) és Barilich Lőrinc 
(jelenleg győri kanonok) 1909— 1930. 
A  jelenlegi plébános Lukáts Dezső, aki 
1939. óta lelkigondozója a győrujvárosi 
róm. kát. egyházközség nagyszámú 
tagjainak. Kétszáznegyvenhat eszten
dőn át csak huszonhárom plébánosuk 
vo lt

Lukáts Dezső plébános a jubileumi 
ünnepség szereplőjeiül mind olyan, ma 
gas tisztséget betöltő egyházi férfiút 
kért fel, akik egykor káplánok voltak 
a győrujvárosi plébánián.

A  jövő vasárnapi jubileumi ünnepség 
sorrendje a következő:

Reggel öt órától kezdve, félóránként 
szentmisét mond, egymást követőleg a 
plébánia volt tizenhárom káplánja és je
lenlegi két káplánja.

Délelőtt 10 órakor ünnepi széntmise 
lesz. ünnepi szentbeszédet mond Wag
ner Mihály kanonok, volt győrujvárosi 
káplán. Ünnepi főpapi szentmisét ponti
fikái dr. Ragats János prépost kanonok, 
volt győrujvárosi hitoktató és kisegítő.

Délelőtt fél 12 órakor egyházközségi 
díszközgyűlés lesz, kedvező idő esetén, 
a róm. kát. népiskola udvarán, kedve
zőtlen időben a Szent József-Otthon ter
mében. Ünnepi beszédet mond, az egy
házközség világi elnöke, dr. Czopf Fe
renc kir. törvényszéki bíró. A  templom 
történetét ismerteti Bausz István győr
ujvárosi káplán.
A százesztendős győrujvárosi plébánia 

templom jubiláris ünnepségén megha
tóan szép találkozó lesz, amikor a plebá 
nián összejön az a tizenhárom volt káp
lán, akik ott készítették elő magukat 
egy-egy egyházközség vezetésére, az 
isteni és krisztusi szolgálatra. (cü)


