
Örvendetes módon növekszik lakosságszámunk. Egyre többen vá-
lasztják falunkat új otthonuknak. Településünk nagy kincse a nyu-
galom és a tiszta levegő. Tapasztalom, hogy - talán a nagy meleg 
miatt - az ingerküszöbünk, vagy a tűrőképességünk lejjebb esett. 
Érdemes feleleveníteni ezért néhány olyan szabályt, rendeletet, 
amely annak idején azért született, hogy az egymás mellett élést 
megkönnyítse. 
A legalapvetőbb a tűzgyújtási, ami arról szól, hogy csak hétköz-
nap, és azon belül is csak kedden és csak csütörtökön 7 órá-
tól 19 óráig szabad égetni. Az égetés pedig a jól éghető növényi, 
tehát nem műanyag és állati eredetű hulladék, hanem kizárólag 
növényi hulladékot jelenti. Sokan ezt félreértik, ezért égetik a friss 
füvet, lombot. Gyakorlatilag a lánggal gyorsan égő, éghető termé-
szetes anyag elégetésére van lehetőség, kedden és csütörtökön. 
Aki jobban  utána akar nézni, az megtalálja a honlapon a 2013-as 
rendeletek menüpont alatt, Baracs Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 9/2013.(X.15.) Önkormányzati Rendelete Az avar és 
a kerti hulladék égetésének szabályairól.
Ez az az időszak, amikor a meleg és a nyitott ablakok miatt a  
szaghatást is jobban érezzük. Kérem az állattartókat, hogy még 
gondosabban tisztítsák az ólakat, istállókat, és főleg a légyirtásra 
figyeljenek fokozottan. Több helyen megjelentek a patkányok is. 
Ellenük a védekezés a rendrakással kezdődik és a fokozott tisz-
tasággal folytatódik, de rendkívül fontos  a mérgek elhelyezése 
is. Kérnék mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk a rágcsálók és a  
rovarok irtására!

A következő várható probléma a darázsfészkek megsemmisítése 
lesz. Minden évben előfordul, hogy idősek kérik segítségünket, 
hogy a közmunkások verjék már le a padlásról a hatalmasra duz-
zadt darázsfészket. Ezt a munkát ők nem végezhetik. Azonban a 
család bármely fiatalabb tagja egy hétvégén meglátogatva a szü-
lőket, nagyszülőket, ezt megteheti. Ajánlott a kora hajnali, vagy az 
esti órákban, amikor a darazsak elülnek.

A nyár a rendezvények időszaka, a születésnapot és más egyéb 
ünnepeket kültéren rendezünk, így a zajhatás is fokozott. A békés 
egymás mellett élés érdekében célszerű a szomszédságot értesíte-
ni a tervezett rendezvényről, és kérni megértésüket.

A gyommentesítés, a parlagfű irtás szintén nagy probléma tud len-
ni. Belterületen hivatalból kiküldjük a felszólítást, külterületen a 
Földhivatal az illetékes, és eddig nagy kedvvel és odafigyeléssel 
szorgalmasan küldték is a figyelmeztetéseket. Mindkét helyen van-
nak azonban a végrehajtáshoz kapcsolódó határidők. Ezek kivárása 
után lehet büntetni és kényszerkaszálást indítani. Ezen idő hosszú-
sága azonban néhány türelmetlen lakosban a hivatalok tohonyasá-
gának gyanúját ébreszti fel, azonban ez nem így van. 

Minden területen folyamatosan csökkentik az önkormányzatok  
illetékességi körét, a jegyző intézkedési jogosultságát elveszik és a 
messzebb lévő járási hivatalhoz csoportosítják, így üresítik ki szisz-
tematikusan az önkormányzatiságot, ugyanakkor a lakosság felé 
az a sugallat érkezik, hogy helyben majd az önkormányzat old meg 
mindent. 

A múlt havi önkormányzati hírekben ismertettem néhány pályázati 
elképzelést. A Tájház és Múzeum projektet önerőből mindenképp 
elindítjuk, amihez önkéntes segítőket keresünk. Lekaparnánk a fa-
lat kívül-belül, és felszednénk az aljzatot is. Építési költségeinket 
kellene csökkenteni, és a szakértelmet nem igénylő segédmunkát 
szeretnénk közösen elvégezni. Egyelőre három szombaton dolgo-
zunk. Július 23-án, majd július 30-án, és végül augusztus 6-án. 
Reggel 7 órakor kezdünk. Az első a munkavédelmi oktatás. A lét-
számtól függően alakítjuk ki a munkatervet. A fent említett vakolat-
eltávolításon túl lehetőség van padlástakarításra, kerítésépítésre 
is. A jelentkezőket kérem, hogy a varair@baracs.hu címen, vagy a 
hivatal ügyfélszolgálatán jelezzék részvételi szándékukat. Az ebéd 
megfőzéséről a Barátság Nyugdíjas Egyesület gondoskodik, és tud-
nunk kell a létszámot. Amennyiben lehetséges, mindenki hozza 
magával az általa szükségesnek tartott szerszámot. Lapát, ásó,  
kalapács, spakli, talicska, söprű stb. 
Reméljük, hogy sokan, jó hangulatban, közösen teszünk majd 
azért, hogy a hamarosan száz éves épület megújulhasson a  
születésnapjára. 

Várai Róbert
polgármester
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„Csak a cselekvésre válaszolnak az istenek”

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

A Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 
adományozott kitüntetéseket 

2016. augusztus 20-án, a Falunapon, 
a hagyományoknak megfelelően kívánjuk átadni.

Rendeletünknek megfelelően várjuk
javaslataikat: 

„BARACS KÖZSÉGÉRT”,
kezdeményezésüket: 

„BARACS DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntetésekre.

Javaslataikat, kezdeményezéseiket írásban, rövid 
indokolással 2016. július 31-ig Baracs Község  

Polgármesteréhez lehet benyújtani.

Elsődleges szempont: községünkért végzett kiemelkedő, 
kitartó közéleti tevékenység, szakmai munkásság. 

Javaslataival kérem, segítse munkánkat!

Várai Róbert, polgármester
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A lakosság többször jelezte, hogy nagy esőzések után víz-
elöntést tapasztalnak a Wesselényi utca (Határ út) fölött, 
a tehenészeti telep melletti Diós zártkertes övezetben.  
A salakos út alatti áteresz és a hozzá csatlakozó meder 
feltöltődött, nem vezette tovább a vizet.

Az önkormányzat jelezte a problémát a Dunaújvárosi Vízi 
Társulatnak. A vízi társulat kézi munkával kitisztította az 
átereszt, majd a Major Földmunkák Kft. munkagépével el-
végeztette az árok iszapolását. A medertisztítás hatására 
az Apátszállás fölötti vízgyűjtőterületről érkező felszíni vizek 

levezetése biztosított a Francia-kerten át az M6 autópálya 
felé. 
Az áteresz tisztítása a közfoglalkoztatási program keretében 
valósult meg, a gépi földmunka elvégzését a vízi társulat  
számlájára befizetett tagi támogatás biztosítja.

Köszönet illeti a parti birtokosokat, akik a kerítések elbon-
tásával és a területükön történő áthaladás biztosításával 
lehetővé tették az árok megközelítését.
Köszönettel: 

Megulesz Gabriella

Árok tisztítása Baracson

Búcsú az iskolától
A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti  Iskola 8. évfolyamán idén 28 tanuló ballagott el. 

Sokéves hagyomány, hogy az iskola zászlaját a legidősebbek  
őrzik, és az iskolától való búcsúzás napján, az ünnepségen 
továbbadják, és kérik annak becsülettel való őrzését.  

A 8. osztály részéről a zászlót idén Mocsel Szandra és 
Karászi Bence adta át. 

A ballagó diákok közül - búcsúzásuk emlékére - szalagot 
kötött az iskola zászlajára Nagy Gréta és Pfeffer Kitti. 

Az iskola névadójának emléktáblájánál koszorút helyezett 
el Tömöri Réka és Ásványi Patrik, 8. osztályos tanuló.

A búcsúzó nyolcadikosok nevében Takács Gréta köszönt 
el, majd közös búcsúdalukat hallhatták a vendégek, mely-
ben közreműködött Gerics Flóra és Talpai Tibor. 

Gasparovszky Tibor igazgató úr útra bocsátó szavai után 
a gyerekek alsós tanítójuk: Kalló Zoltánné, osztályfőnö-
kük: Gerics Viktória, és a szülők búcsúdalát hallgathatták 
meg. 

Az elmúlt nyolc év emlékére Kenyérné Lendvay Katalin, 
a szülői munkaközösség elnöke jutalomkönyveket adott át: 
• kiváló közösségi munkájáért:  

Takács Gréta Anna 

• kimagasló tanulmányi eredményéért:  
Gondár Barna 
Karászi Bence  
Tasnádi Marcell Tibor 

• nyolcéves kiemelkedő sport- és tanulmányi  
munkájáért díszérem jutalmazásban részesült:   
Árva Bálint 
Ásványi Patrik Csabankó Csilla  
Hompót Lóránt  
Osztrider Dóra Valéria  
Takács Titusz  
Tömöri Réka  
Karászi Bence 
Zloch Adam Darius  

• A népdaléneklési versenyeken nyolcéves  
kiemelkedő teljesítményéért díjat vehetett át:  
Kiss Péter

Ezek után, a hagyományoknak megfelelően, az igazgató 
úr és az osztályfőnök kikísérte a ballagó diákokat az iskola 
kapuján. 

Reméljük, hogy a tanulók örökre szívükbe vésték iskolájuk 
nevét, és azzal a tudattal távoztak, hogy szívesen várják 
őket vissza! 

Úr Emese
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Megyei bajnokként utazott a kisiskolák országos döntőjére isko-
lánk fiú és lány atlétacsapata Gyulára.
A tikkasztó melegben megrendezett versenyen tizennyolc fiú és 
tizennyolc lány csapat küzdött az érmekért és a helyezésekért. 
Atlétáink nem törődve az embertelen időjárással, minden vára-
kozást felülmúlva egy ezüstérmet, egy VIII. és egy IX. helyezést 
értek el a színvonalas döntőn.
Fiú csapatunk: Tömöri Balázs, Klauz Botond, Killer Kilián Zsolt, 
Gráczer Máté, Ásványi Patrik, Zloch Ádám összeállításban a 
dobogó második fokára állhatott az ünnepélyes eredményhir-
detésen. Óriási sikert értek el a fiúk, nagyon nagy dicséretet 
érdemelnek!

Igazi csapatként, remek versenyzéssel, nyolcadikként végzett 
a Kiss Beatrix, Fodor Karina, Hévízi Marianna, Bebesi Dorottya 
Zsanka, Galanisz Viktória, Tömöri Réka összeállítású lánycsa-
patunk, akik néhány ponttal maradtak le a hatodik helyezettől. 
Ez is kiváló eredmény, hiszen tíz csapatot is sikerült megelőzni-
ük az országos rangsorban.
„B” döntőben futott, végül a kilencedik helyen végzett lány 
svédváltónk: Kiss Beatrix, Bebesi Dorottya Zsanka, Csillag Sza-
bina, Tömöri Réka. Nagyon szép futás volt!

Iskolánk tanulói remek három napot tölthettek Gyulán. Köszö-
net ezért Baracs Község Önkormányzatának és iskolánk Szülői 
Munkaközösségének. Felejthetetlen volt a Gyulai Várban meg-
rendezett megnyitó ünnepség, ahol meggyújtották az olimpiai 
lángot. Több mint kilencszáz sportoló vonult végig Gyula főte-
rén, tényleg szép látvány volt.

Szeretném megköszönni a szurkolást a Zloch családnak és a 
Bebesi családnak. Utóbbiak segítettek nekünk a versenyzők 
szállításában is a versenyhelyszínek között.

A felkészülésben segítséget nyújtott Gondár Csaba testnevelő 
tanár, Úr Emese tanárnő. Nagyon büszkék vagyunk tanítványa-
inkra.

Remélem, sok hasonló élményt élhetünk mét át így együtt.

Benkéné Juhász Márta

Atlétáink bravúrja Gyulán

HASZNÁLTRUHA  
AKCIÓ

2016. július 13-án 9-14 óráig  
használtruha akciót szervezünk az 
ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.). 

A kiválasztott ruhák  
ingyen elvihetők. 

Változatlanul szívesen fogadjuk a 
felajánlásaikat, jó állapotú hasz-

nált ruhákat, cipőket,  
használati tárgyakat stb. 

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők
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Ebekről és tartásukról, mindenkinek
Mostanában gyakran teszik fel a kérdést az ebtartók: tényleg 
nem szabad megkötni a kutyákat? A következőkben, több év-
tizedes gyakorlati tapasztalataim alapján, az ebtartással kap-
csolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani a Tisztelt 
Olvasókkal, figyelembe véve a jogszabályi, szakmai előírásokat. 

Az ebek különös helyzetet foglalnak el életünkben. Igazi, érzel-
meket kimutató, emberközeli, emberi viselkedés iránt érzékeny 
és figyelmes, mindennapi törődést, gondoskodást igénylő társ-
állatok: legyenek akár kedvtelésből, kedvenc állatként tartottak;  
akár őrző-védő, akár munkakutyák (pl. kábítószer-keresők, vak-
vezetők); vadászebek, vagy bármilyen célból tartottak. 

Mielőtt egy család, vagy személy az ebtartás ötletét felveti, fel 
kell mérni a célt, a lehetőségeket, körülményeket:  
- milyen célból akarja tartani; 
- milyen tartási körülmények vannak (lakásméret, emelet, 

kert, bekerítettség stb.); 
- kik a tartók, gondozók, családtagok (kisgyermek, idős sze-

mély, mozgáskorlátozottság, egészségi állapot stb.); 
- milyen az állattartó jelleme (pl. határozottság, türelem stb.); 
- milyen életvitelű a leendő ebtartó (egész nap távol van, 

több-kevesebb szabad ideje van, hétvégi elfoglaltságok 
stb.); 

- van-e ideje foglalkozni az ebbel. 

Az ebek – ahogy minden állat, fajtól, fajtától függetlenül – nem 
megunható „tárgyak”. Sokszor a gyermekek – korukból adó-
dóan meggondolatlanul – kérnek és kapnak kiskutyát, aztán 
esetleg ráunva, vagy más elfoglaltság miatt, a szülőkre marad 
a feladat: gondozni és szeretni a kutyust. Az állatok közelsé-
ge sok mindenre megtaníthatja gyermekeinket. Kötelességre, 
rendszerességre nevel: etetni, tisztán tartani, tanítani, sétálni, 
futtatni kell a kutyákat, akkor is, ha nincs kedve hozzá a gaz-
dának, ha más dolga is van. Alkalmazkodást igényel: a kutyá-
nak is vannak érzelmei, „jogai”, amiket tiszteletben kell tartani, 
ahogy embertársainkét is. 
Bevezetik a gyerekeket az élet intimebb területeire: a maguk 
ösztöne szerint „szerelmesek”, párzanak, ellenek, szoptatnak. 
Megismertetik a szomorú elmúlást, amivel előbb-utóbb min-
denkinek szembesülnie kell. Ebben is fontos, és segít a foko-
zatosság: először a kisgyerek az úton „kilapított” békára kérdez 
rá,  aztán az út szélén sajnálatosan elütött kutyára, aztán el-
pusztulhat a saját kutyája, s végül az emberi mulandósággal 
is találkozik. Mindezeket erős lélekkel, idegzettel, szeretettel el 
kell tudni viselni, s lehetőleg nem szabad összeroppanni. 

Az őrző ebek nem kihelyezett biztonsági jelzőrendszerek, ka-
merák, hanem érző lények. Ezért is módosították a 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendeletet, mely a megkötésről is rendelkezik. 
E szerint ebet tartósan kikötve tartani tilos. A vezetéshez 
nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az állat egész-
ségét ne veszélyeztesse. A hangsúly a „tartósan” szón van. 
Ennek megítélésében szerepe van a fajtának, a mozgásigény-
nek, az adott helyzetnek. Nem lehet az egyéb tartási körülmé-
nyek hiányosságát (pl. kerítés hiánya) megkötéssel orvosolni. 
A megkötéshez, pórázhoz szoktatásra igenis szükség van. Adód-
nak olyan élethelyzetek (pl. védőoltás, betegkezelés, idegen 
személyek mozgása a portán stb.) amikor erre szükség van.  
Ha fiatal korban a kisebb súlyú eb ezt nem szokja meg, nem 
engedelmeskedik, később az esetleg 60-70 kg-os kutyával ne-
hezen lehet bírni. Belterület közterületén – kivéve a futtatásra 
kijelölt területet – az ebet csak pórázon szabad vezetni, olyan 

személy által, aki az eb irányítására, kezelésére, féken tartására 
képes, biztosítva ezzel, hogy az eb embert, más állatot a hara-
pásával ne veszélyeztessen. 

Az állatban félelmet keltő erős fény- vagy hanghatás esetén (pl. 
villámlás, dörgés, tűzijáték stb.) az állat tartójának gondoskod-
nia kell az állat megnyugtatásáról, elszökésének megakadályo-
zásáról. 

Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve 
tartható. Ugyanígy kötelező három hónapos kor felett a veszett-
ség elleni védőoltás, féregtelenítés. Sajnálatosan az ebtartók 
egy része mindezeket elmulasztja. Évente több tucat, embert 
harapott eb kerül hatósági megfigyelésre, s oltatlanság ese-
tén a sérült emberek kapnak veszettség elleni sorozatoltást.  
A veszettség halálos lefolyású betegség. A paraziták ellen nem 
kezelt ebek elsősorban gyermekekben vakságot és egyéb be-
tegségeket előidéző fertőzést okozhatnak. Mindezek egyszerű-
en megelőzhetők. Felmerül a kérdés: van-e joga bárkinek más 
életét, egészségét – legyen az családtag, falubeli vagy máshon-
nan ideérkező – veszélyeztetni? 

Az ebtartás tervezése során fel kell mérni az anyagi lehetősé-
geket is. A szakszerű takarmányozás, a védőoltások, az eset-
leges betegségek kezelése, az állat ápolása stb. költségeket 
jelentenek. Jogszabályi előírás értelmében, de alapvető erkölcsi 
kötelességtől vezérelve is, az állat betegsége esetén az állat-
tartó köteles a jó gazda gondosságával az ebet állatorvossal 
megvizsgáltatni és kezeltetni. 

Az ebek őse a farkas volt, emiatt ősi, genetikailag is rögzített  
tulajdonságokat hordoznak, ilyen a falkavezér elfogadása.  
A család közelében élő eb is kipróbálja, megtapasztalja, jó ne-
velés esetén elfogadja ezt a rangsort. 

A „falkavezér” mindig az ember kell, hogy legyen; aki követ-
kezetesen neveli, felügyeli, irányítja az ebet. A nevelés során 
ugyanazok az elvek működnek, mint a gyermekeknél: szigorú, 
következetes, de mindig szeretetteljes tanítás, a feladatok is-
métlése, jutalmazás, s ha kell, büntetés. A büntetés inkább 
érzelmi, s nem fizikai legyen. Nem várható el, hogy egy 2-3 
éves kisgyerek „falkavezér” szerepet töltsön be, bármennyire is 
szereti, védi őt az eb. 

Sajnálatosan sok kisgyermeket ér elővigyázatlanság (evés köz-
ben zavarás, óvatlan mozdulat), emberi mulasztás (hiányos 
kerítés, nevelés hiánya), felelőtlenség (agresszív viselkedés az 
állattal szemben) miatt sérülés. Semmiképpen ne engedjük, 
hogy a kutya a kisgyereket lebirkózza, még játékból sem. 

A kutya ebből a győztes következtetést vonja le. Nevelési hibára 
utal, s nem megengedhető, ha az eb saját gazdájára indokolat-
lanul rámorog, rátámad; ha a hívó szóra nem engedelmeskedik. 

Az ebek sokszor jó értelemben vett családtaggá válnak.  Jelen-
létükkel a magányos embernek társat, vigasztalást jelentenek. 
Ennek megfelelően szeressük, gondozzuk őket! Amikor meg-
öregednek, gondoljunk arra, hogy hűségesen szolgáltak minket, 
szeretetet adtak és kaptak, életünket tették boldogabbá, ezért 
ebben az életkorban is megbecsülést, törődést érdemelnek.

Dr. Bodolai György
hatósági állatorvos

Előszállás, 0630 8161 367



BARACSI SZÓ   2016. július 5

Ismét megrendeztük a halászléfőző versenyt. Tizenkét csapat 
főzött nagyjából 250 adagot.

A zsűri szerint még nem volt ilyen verseny, ahol szinte minden 
"társulat" étele ilyen kiválóan sikerült volna. 
1. A nyertes csapat a Kossuth utca lett, Szári Zsolt és 

Győri Mihály irányító kezei által, 
2. a második Kiss Attiláék, családi egységben, 
3. a harmadik helyet megosztva kapta 

– a Tájdzsida csapat  - Talpainé Pinczési Viki vezetésével 
– és a Kardió Team - Mezeiné Kalász Heni irányításával. 

Elnézve a pontozólapokat, megállapíthattuk, hogy az első és az 
utolsó helyezett között pár pont döntött. Tényleg szoros volt a 
verseny! 

Az idei verseny különlegességét az adta, hogy aznap volt a  
Magyarország-Izland mérkőzés, amit együtt tudtunk nézni az 
erre a célra kialakított sátorban. 

Szerintem Franciaországban is hallották a drukkolást, ezért  
sikerült a fiúknak a döntetlen!

Este meggyújtottuk a Szeretet Tüzét, és jó nagy kört alkotva, 
egymás kezét fogva, körbetáncoltuk! 

Magyarok vagyunk, baracsiak vagyunk, emberek vagyunk! 

Itt engedtessék meg, hogy megköszönjem a Baracsi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület segítségét, akik minden évben óvnak ben-
nünket és vigyáznak ránk. 

Külön köszönettel tartozom Veszprémi János tűzoltó parancs-
noknak. 

A szokásoknak megfelelően retró diszkóval, mulatva táncoltuk 
le a napközben felszedett kalóriákat.

Köszönöm mindenkinek a részvételt, a segítséget, a tombola 
felajánlásokat! 

A nyerteseknek gratulálok, a többi csapatnak üzenem: „Ne  
vegyék kedvetek, jövőre megmutathatod!” 

Elmondhatom, az idén is jó mulatság volt! 
Mezei Zsolt 
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