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„A világ kölcsönviszonylatokon épül. Aki kapni akar, annak először adnia kell.”
Szepes Mária

Folytatás a 2. oldalon

A jövendőbeli Tájház és Múzeum épü-
letének felújítását rombolással kezdtük. 
Három egymást követő szép nyári szom-
bati napon már reggel hét órakor gyüle-
keztek a társadalmi munkások. Az Ady 
Endre utcában, a hősi emlékmű mögött 
lévő majd’ százéves épület rendbetétele 
a belső vakolat lekaparásával kezdődött. 
Pályázunk a vidékfejlesztési programban 
a felújításra, de mert az elnyerhető ösz-
szegből a legtöbbet szeretnénk kihozni, 
így arra gondoltunk, hogy a könnyen el-
végezhető, de meglehetősen nehéz és 
koszos segédmunkát mi is meg tudjuk 
csinálni. A tervnek megfelelően a belső 
falak nagy részéről sikerült tégláig leka-
parni a jó vastag vakolatot. Aki ebben 
nem tudott részt venni, az főzött, vagy 
más módon tette magát hasznossá. Aki 
segíteni akart, az megtalálta a lehető-
séget. Nagy öröm volt együtt dolgozni, 
beszélgetni, no meg viccelődni. Ilyen  
alkalmakkor előkerülnek a régi jó törté-
netek, anekdoták, különösen azért is, 
mert a résztvevők nagy része már meg-
haladta az ötvenet. Természetesen azért 
akadtak fiatalabbak is. Jó tapasztalni, 
hogy van összefogás, és vannak, akik 
szívesen tesznek a közösségért. A fizet-
ség ebben az esetben egy jó ebéd volt és 
egy köszönöm.

Akik segítettek: Berényi Csaba, Bereg-
szászi József, Csavajda Ágnes, Dancs 
Zoltán, Drabos Mihály, Forgács Ágoston, 
Gaál István, Gaálné Kovács Erika, Gazics 
Lajosné, Gelencsér János, Gulrich Éva, 
Hegedűs József, dr. Horváth Zsolt, Inhof 
József, Kálló Zoltán, Karaszi Lászlóné, 
Katona Mihályné, Kocsis Sándor, Kovács 
István, Kovács János, Magyar József, 
Marchi Klára, Megyesi Sándor, Sőregi  
József, Szabó János, Szél László, 
Szomolai Tibor, Talpai Tiborné, Tóth Géza, 
Tóth István, Tóth Károly, Várai Ágnes,  
Várai Róbert, Varga Mihály, Zorics János. 
Sokan jelezték, hogy amennyiben lesz 
még ilyen alkalom, akkor szívesen jön-
nek. Biztosan lesz még teendő az épü-
lettel és a környezetével kapcsolatban, 

és számítunk mindenkire. (Ha valakit 
kihagytam a listából, elnézést, nem aka-
rattal volt.)

A faluszépítés részeként az idén ismét 
több köztéri jelképfával, művészi alkotás-
sal gazdagodtunk. Az apátszállási orvosi 
rendelő elé korábbi orvosunkra, Dr. Tibor 
Ferencre emlékezve állítottunk egy na-
gyon szép faragást. Az avatóünnepségen 
megjelent a legkisebb fiú, Tibor Attila is, 
a családjával együtt. Nagyon megható 
volt, amikor a Tibor doktort jól ismerők 
spontán módon szót kértek és elmond-
tak néhány jellemző történetet, majd a 
család is megköszönte a figyelmességet. 

Az új parkba is került hat új alkotás, így 
teljessé vált az Orion csillagkép földi 
megformálása. A félkörívben elhelyezett 
hat szobor az égi vadász, Orion íját jelké-
pező csillagok helyén áll. Aki megnézi az 
új alkotásokat, az láthatja mily eltérőek 
és mégis így együtt milyen egységet al-
kotnak. 
A különböző művészi elgondolások és is-
kolák együttes megjelenése méltán teszi 
egyedivé az egész művet. A nemzetség-
főt ábrázoló szobor szintén része a csil-
lagképnek, amely így teljességében már 
fizikailag ellátja téralkotó funkcióját és 
megtestesíti Baracs bő védő szellemét. 
(A török eredetű bő = nemzetségfő.)
A Francia park is kapott egy szép művet, 
mégpedig a művésztábort másodszor 
megszervező Rohonczi István RoHo al-
kotását. 
A nálunk dolgozó faragók: Angi István, 
Nemes Ferenc, Nyitrai Mihály, Molnár 
Janó, Molnárné Lukács Anita, Rohonczi 
István, Rohonczi Adorján, Kelemen  
Marián Éva (festő), Ferenczi Gábor, 
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Folytatás az 1. oldalról

Móder Rezső, Agárdi Kovács Attila, és 
aki a lelkét adta a tábornak: Medvegy 
Zsuzsanna. Ugyanakkor nem lett vol-
na olyan barátságos és közvetlen az 
ittlét, ha nincsenek baracsi segítőink. 
A helyiek közül többen főztek ebédet, 
vagy segítettek, hoztak sütit, pogácsát, 
gyümölcsöt, bort...stb. A legfőbb támo-
gatók voltak a Baracsi Barátság Nyug-
díjas Egyesület, akiket képviselt Talpai 
Tiborné és Katona Mihályné, valamint 
a Baracsi Társas Kör képviseletében 
Vidáné Erzsike, magán segítőként Gaál-
né Kovács Erika, szállásadóként és ta-
nácsadóként Horváth Béla, a legtöbb  
„ellátmányt” biztosító Sahin Tóth Zoltán,  
valamint Tóth Géza, aki díjnyertes ha-
lászlével remekelt.
A táborzárásra akkor kerülhetett sor, 
amikor a művek a helyükre kerültek. 
Ebben a munkában szintén sokan vet-
tek részt önkéntesként. Nagy segítséget 
jelentett, ifj. Pálfi Gábor, aki felajánlását 
a gazdák nevében tette, s emelőgépé-
vel rendkívül pontos és hasznos munkát 
végzett. Kocsis Sándor és Balogh Csaba 
irányított és hegesztett Wöchter Tamás 

és Fekete Ferenc közreműködésével, 
valamint a szállításban és manővere-
zésben segített Gaál István és Berényi 
Csaba.
Mindenkinek köszönet minden segítsé-
gért, támogatásért, amivel hozzájárult a 
tábor és a szoborpark sikeres megvaló-
sításához. 

Az ilyen nemes, önzetlen közösségért 
tett cselekedetek után azért nem hall-
gathatjuk el azt sem, hogy vannak át-
utazó kereskedők, akik megszegik a 
szabályokat, így szereznek előnyöket a 
maguk számára. Mindannyian látjuk-
halljuk a hetente megjelenő mozgóáru-
sokat, akik egy jogi törvénykezési csű-
rés-csavarásra hivatkozva nem akarnak 
területhasználati díjat fizetni. Érdekes 
módon más mozgóboltosnak (pl. diny-
nyés) nem jelent problémát, hogy be-
tartsa a helyi rendeletet. Amíg azonban 
nem tudjuk kötelezni a szabályszegőket 
a jogkövetésre, addig az Önök belátásá-
ra, megértésére kell alapoznunk.
Egy módon tudunk esélyegyenlősé-
get teremteni, ha a nem fizetők áruját 

nem vásároljuk. Tehát kérem, hogy ne 
vásároljanak a dinnyésen kívül más 
mozgóboltostól, mert nem fizetnek te-
rülethasználati díjat! A „jog szerint”, 
amire ők hivatkoznak, az az, hogy ők 
nem a közterületen árulnak, hanem a 
magánháznál, és azt nem tiltja semmi. 
Nos, azt kérem, hogy ne bonyolódjanak 
ilyen üzletekbe, mert most már tudják, 
hogy ők közterületen nem árulhatnak, 
így Önöknek be kell engedniük őket a 
saját udvarukra és az adás-vétel csak 
ott történhet meg. Tehát illegális közte-
rületen árulóktól ne vegyenek terméket, 
mert ezzel a helyi, ugyanolyan terméket 
áruló kereskedők forgalmát csökkentik, 
azét a kereskedőét, aki ide adózik lelki-
ismeretesen. Vásárlás előtt nyugodtan 
kérdezzék meg, hogy önkormányzati en-
gedélye van-e az árusításra, fizetett-e? 
Ha azt mondja, neki az nem kell, akkor 
Önre van bízva, mit csinál a saját ud-
varán.
Bízom benne, hogy szép szóval többre 
megyünk falun belül és kívül egyaránt.

Várai Róbert
polgármester

Önkormányzati tájékoztató - 2016. augusztus

A közösség szolgálatában - falunapi kitüntetések

Baloghné Bitó Ildikó,  
Baracs Községért Díj
Első kitüntetettünk már kisgyermek kora 
óta folyamatosan tesz közösségünkért, 
melyet felnőtté válását követően sem 
hagyott abba. A Szülői Munkaközös-
ség elnökeként számos program, így az 
óvodás, iskolás bál szervezésében, az 
iskola évszakoknak megfelelően történő 
„felöltöztetésében”, teremdíszítésekben, 
a biciklitároló és a kosárlabdapalánk fel-

állításában segített. Két gyermeke révén 
– akik tagjai a néptáncegyüttesnek, a 
torna csapatnak, továbbá az atlétika és 
a kézilabda csapatnak - számos esetben 
nyújtott támogatást, segítséget. Népmű-
velő hiányában a gyerekeknek kézműves 
játszóházakat szervezett, tartott. 2004-
től ő szervezi és bonyolítja a Télapó ünne-
pélyeket, melyeket anyagilag is támogat.  
A falukarácsonyi ünnepségekből évek óta 
kiveszi a részét, hiszen ő szervezi a süte-

ménysütő versenyeket, valamint 2010-
től kezdődően a cipős doboz akciót. Neki 
köszönhetjük, hogy karácsony idején ün-
nepi díszbe öltözik Baracs, mivel nevé-
hez fűződik a díszkivilágítás kialakítása és 
azon szalmabála díszek felépítése, me-
lyek községünk bejáratánál találhatók. 
Évek óta ő szervezi a Falunapot a hozzá 
kapcsolódó rendezvényekkel, műsorok-
kal és háttérprogramokkal együtt. 2010-
ben az ő ötlete alapján került meghir-
detésre az azóta hagyománnyá vált 
kenyérsütő verseny. A szoborpark mun-
káinak összehangolása, összefogása, 
megszervezése részben neki köszönhető. 
Folyamatosan részt vesz községünk civil 
szervezeteinek rendezvényein, melyeket 
lehetőségeihez mérten segít, támogat. 
2012-től kezdődően szervezi és bonyo-
lítja le a középiskolásaink érettségihez 
kötött 50 órás közösségi szolgálatát. Je-
lenleg 11 középiskolával van kapcsolata. 
Ez időszak alatt közel 40 fő középiskolás 
végzett közösségi szolgálatot Baracson. 
Részt vett a rászorulók támogatásában, 
az ételosztásban. Családjával közösen 
8 éve íjászkodik. Lelkesedésük azóta is 
töretlen, mostanra Baracson egyesüle-
tet hozott létre. A házuk mellett kialakí-
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tott pályán szívesen oktatják, tanítják az 
e sport iránt érdeklődőket. Községünk 
különböző rendezvényein vesznek részt, 
ahol a bemutatók mellett az érdeklődők 
ki is próbálhatják az íjászatot. Lövetnek 
közép- és általános iskolák sportnapjain, 
környező települések rendezvényein, tá-
borokban, csapatépítő tréningeken, sőt 
még az egyik sportáruház dolgozóinak 
oktatását, továbbképzését is végzik. 
Baloghné Bitó Ildikó szép hazai és nem-
zetközi eredményekkel büszkélkedhet, 
így szerzett a firenzei Európa Bajnoksá-
gon 8., a 3D-s Nemzetközi Bajnokságon 
2., és nemrég, 2016 júliusában terep-
íjászatban az  Országos Bajnokságon a 
3. helyet. 
28 éve dolgozik a számvitel és a pénzügy 
területén, 2006-tól önkormányzati kép-
viselő, jelenleg a pénzügyi bizottság elnö-
ke. Fő célkitűzése, melyet az elmúlt évek 
híven alátámasztanak, hogy községünk 
stabil, racionális gazdálkodási gyakorla-
tának megteremtése mellett a lakosság 
problémáit orvosló beruházások, fejlesz-
tések is megvalósuljanak. Mint mondja, 
van egy közösség, ahol az ember a leg-
fontosabb érték, ahol együtt teremtjük 
meg azokat a feltételeket, melyek között 
élni szeretnénk, ahol mindenki kamatoz-
tatja azt, amiben a legjobb. Mindig csak 
egy kicsit tégy hozzá a kevéshez, gyakran 
cselekedj így – és sok kicsi sokra megy!

Tóth Géza, a Kék Acél Kft.  
ügyvezető igazgatója,  
Baracs Községért Díj
Tóth Géza egy nagyon aktív személyi-
ség, aki szívesen segít embertársainak, 
és civil szervezeteinken keresztül Baracs 
községnek. Sokat dolgozott és dolgozik a 
közösségért. A Magyar-Francia Baráti Kör 
alapító tagja, támogatója. Őt mindenki 
személyesen ismeri. Baracsra érkezését 
követően, 1981-ben autószerelőként 
kezdte tevékenységét, majd később, 
1987-ben családjával együtt települé-
sünket választotta otthonául. 
Mindig közel állt hozzá a sport, főként 
a labdarúgás, ez által kapcsolódott be 
a Baracs SE életébe. Elvégzett munká-
jának eredménye tette alkalmassá arra, 
hogy hosszú éveken keresztül ő legyen az 
egyesület elnöke. Vezetősége alatt szá-
mos sikert értek el labdarúgóink. 
Különös figyelmet fordított arra, hogy 
a labdarúgók számára a lehető legjobb 
körülményeket tudja biztosítani, így újult 
meg a pálya és környéke. Az ő irányítása 
alatt kezdett kiépülni a világítás, és ke-
rültek a pálya szélére a ma is használa-
tos lelátók. 1995-ben választották meg 
a Magyar-Francia Baráti Kör elnökévé. 
Az ott elvégzett munkájának volt köszön-
hető, hogy településünkről sokan utaz-

hattak ki francia testvértelepülésünk-
re, melyhez kiterjedt baráti kapcsolatai 
révén az utazáshoz szükséges buszt is 
biztosította. Számos baracsi rendezvény 
támogatója volt, és támogatója a mai na-
pig. Szinte nincs olyan esemény, legyen 
az akár általános iskolai, vagy felnőttek-
nek szóló, amelyet ne támogatott volna. 
Sokat köszönhetnek neki a Barátság 
Nyugdíjas Egyesület és a dalkör tagjai is. 
Nagyon szereti a magyar zenét, főként a 
magyar nótát. A május elsejei civil nap 
egyik fő támogatója. Baracs község ön-
kormányzatának számtalan esetben, így 
a Széchenyi utca ünnepélyes átadásakor 
nyújtott segítséget, majd a tavalyi és az 
idei fafaragó művész tábort több alka-
lommal látta el a munkájukhoz szüksé-
ges eszközzel, valamint étellel és itallal. 
A halászléfőző versenyek állandó részt-
vevője, támogatója. Baracs község hír-
nevét több alkalommal öregbítette főző-
tudományával, hiszen országos méretű 
halászléfőző versenyek győztese, helye-
zettje. 
Mindeközben községünkben Kék Acél 
Kft. néven céget alapított, amelyen  
keresztül sokszor, és - ki kell emelnem - 
kérés nélkül nyújtott támogatást. 
Közösségért végzett munkája példaérté-
kű a falu fiataljai számára is. Személyé-
ben a közösségét, faluját szerető, érte 
folytonosan tevékenykedő embert tisztel-
hetünk. Munkáját a környékbeli települé-
seken is tisztelik.  

Dr. Gáncs László,  
Baracs Község Díszpolgára Díj
Dr. Gáncs László 1992. március 1-je 
óta lakik és dolgozik Baracson. Pár évet 
szolgálati lakásban lakott, de már ekkor 
látszott, hogy községünkben képzeli el 
életét, hiszen onnan családjával együtt 
a saját önerőből épített családi házába 
költözött. Példás családapaként, nagy 
szeretetben nevelte négy gyermekét, 
akiknek mindent biztosított ahhoz, hogy 
megfelelő körülmények között fejlőd-
jenek, tanuljanak, és akik már felsőok-
tatási intézmények tanulói, diplomák 
várományosai, tulajdonosai. Legidősebb 
gyermeke már két gyönyörű unokával 
ajándékozta meg. 
Ünnepeltünk munkájában nagyon sokol-
dalú. A patológia és a háziorvostan szak-
orvosa, főorvos, az alvásdiagnosztikai 
szűrés szakértője, mely sokirányú tudást 
betegeinek gyógyításában, segítésében 
alkalmazza. Kapcsolata betegeivel, Ba-
racs község lakosaival kiemelkedően jó. 
Türelmes, megértő, fáradhatatlan, és 
mindig segítőkész. Gyakran vállal ügye-
letet, vagy orvoshiány esetén egy-egy 
másik körzet ellátását is elvégzi. Sokré-
tű munkája mellett arra is gondot fordít, 

hogy tájékoztató, felvilágosító előadások-
kal segítse a lakosságot az egészséges 
életmód elsajátításában. Közfeladatán 
kívül szervezi a szem-, a mammográfiás 
és más rákszűrő vizsgálatokat. A súlyos 
betegeket, fogyatékosokat ellátó csalá-
dokat rendszeresen látogatja, segíti fel-
dolgozni az adott helyzeteket. 
A nyugdíjas klubok gyakori vendége, ami-
kor kedves, jó hangulatú, de tudomá-
nyos, tanulságos előadásokkal segíti az 
időseket időskori problémáik megoldá-
sában. Gondoskodásának köszönhető, 
hogy hetenként egyszer helyben van la-
borvizsgálat, és ezért nem kell senkinek a 
városba utaznia. A lakossággal szívélyes, 
jó a kapcsolata, mely nem csupán az 
eddig felsoroltaknak köszönhető, hanem 
annak is, hogy diagnózisát megerősíten-
dő, beküldi betegeit szakvizsgálatokra, 
ezzel segítve gyógyulásukat. 
Több alkalommal készítette fel a részt-
vevőket a Richter Gedeon Gyógyszer-
gyár által meghirdetett versenyre, akik 
ennek köszönhetően két alkalommal is 
díjat nyertek. Rendszeres és aktív tagja 
a Katolikus Caritasnak, melyet jelentős 
hozzájárulással, valamint gyűjtési és el-
osztási munkával támogat. 

Szárszó Lajos

Tatár István, az Év polgárőre díj 
díjazottja
Az év polgárőre díjat 2016-ban egy olyan 
polgárőr kapja, aki 2002 óta tagja az 
egyesületnek. Munkájára azóta is lehet 
számítani, melyet most ezzel a kitünte-
téssel szeretnénk megköszönni. 

Horváth Gábor, az Év tűzoltója 
díj kitüntetettje
„Együtt megyünk be, együtt jövünk ki.” 
– tartja a tűzoltók mondása, és ha vala-
hol, a tűzoltóknál látjuk a legjobb példát 
az összetartásra. Horváth Gábor hivatás-
tudatból, bajtársiasságból példa lehet 
mindenki számára, fizikai állóképessé-
géről pedig az idei pécsi tv-toronynál 
rendezett toronyfutásnál tett egyértelmű 
tanúbizonyságot. Köszönjük szolgálatát, 
továbbra is számítunk helytállására.

(kk)
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Baracs Község Önkormányzata az idei 
évben is csatlakozott a Karcag város 
alpolgármestere által létrehozott „Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei” címet 
viselő országos programhoz. A program 
célja az volt, hogy a lakosságot ösztönöz-
ze arra, hogy ki-ki a saját, rokonai, vagy 
barátai udvarán, kertjében alakítson ki 
konyhakertet, gondozza azt, termeljen 
benne maga és családja számára minél 
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történő részvétel feltétele 
volt még, hogy a jelentkező konyhakerti 
zöldségeket/gyümölcsöket termesszen 
saját vagy bérelt földterületen. Több  
kategóriában is lehetett nevezni: balkon, 
mini 50 m2 alatt, normál 50m2 felett, 
zártkert1 zöldség, zártkert2 gyümöl-
csös, zártkert3 vegyes, illetve közösségi  
csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek, 
önkormányzatok által megművelt kertek-
kel. A kertekről az idei évben is készültek 
fotók a kertszemlék alkalmával. Ebben 
az évben négyen jelentkeztek a megmé-
rettetésre, volt, aki saját maga nevezett, 
valakit pedig gyermekei neveztek be.

A 2016-os évben a következő ered-
mények születtek:
Izing István: I. helyezett 
Aranyos Sándorné: Különdíj
Izing Istvánné: Különdíj
Baracs Község Önkormányzata:  
Különdíj (a kertet a közmunkások  és 
Gaálné Kovács Erika művelte)

A díjazottak a Falunapi rendezvényen az 
ünnepi műsor keretein belül vehették át 
ajándékaikat. Eredményükhöz és kitartó 
munkájukhoz gratulálunk.

Miskolczi Ildikó

„Legszebb konyhakertek”- Baracs

 Izing István és unokája Gréta

Kenyérsütő 
verseny
A már hagyománnyá váló kenyérsütő 
verseny az idei évben is helyet kapott 
az augusztus 20-i Falunap program-
jában. A házikenyereket, otthon - ke-
mencében, sütőben, kenyérsütő gép-
ben - kellett elkészíteni. 
A versenyre öten jelentkeztek. 
Rónásné Kulics Helga, kovászos fehér 
házi kenyeret sütött, Szabó Andrea a 
Baracsi Önkéntes Tűzoltókat képvisel-
te kovászos kenyerével, ami 41%-ban 
rozslisztet tartalmazott. Szabó Anita 
parasztkenyeret, Katona Mihályné, sü-
tőben sült magvas kenyeret, Simonné 
Zelnik Angéla pedig gluténmentes ke-
nyeret sütött. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, mert min-
den kenyér, mind küllemben, mind 
állagban is nagyon megfelelt a feltéte-
leknek. Végül az első helyen Simonné 
Zelnik Angéla gluténmentes kenyere 
végzett. A versenyen résztvevők a Fa-
lunapi ünnepi műsoron vehették át az 
okleveleket és az ajándékcsomagokat.

Miskolczi Ildikó

Sikeres volt  
a XIV. Népdalköri Találkozó
Augusztus 19-én rendeztük tizennegye-
dik alkalommal a Népdalkörök Találko-
zóját, nyugdíjas művészeti csoportok és 
az iskola népdalénekesei, néptáncosai 
részvételével.
Sokan sokat tettek a mintegy 200 ven-
dég fogadásáért és a sikeres rendezé-
sért.

Nyugdíjas egyesületünk vezetősége 
nevében köszönetet mondok közsé-
günk polgármesterének, képviselő-tes-
tületének, az iskola igazgatójának és 
dolgozóinak, a faluház dolgozóinak, és 
minden nyugdíjas tagunknak, aki  mun-
kájával és támogatásával hozzájárult 
rendezvényünkhöz. 

Köszönet a sok finom süteményért, a 
kávéért, a finom házipálinkákért és bo-
rocskáért. Köszönet a hűtőkért, a szép 
dekorációért. Köszönöm mindazoknak 
a segítségét, akik a vendégfogadás 
munkái miatt nem láthatták a műsort, 
mert közben is dolgoztak. 
Külön köszönöm támogatóinknak a se-
gítséget: 
• Tóth Géza - Kék Acél Kft. ügyvezető 

igazgatójának, 
• Kocsis Sándornak,
• Beta- Szer Kft. - Talpai Tibor és 

Talpainé Pinczési Viktóriának, 
• Mezeiné Káló Szilviának, 
• Mihalik Sándornak, 
• Katona Zoltánnak, 
• Kun Jánosnak. 
Álljon itt néhány fénykép a műsorról és 
az azt követő fergeteges fogadásról!

Talpai Tiborné elnök

Rendezvényeinkről a fotókat Szél László 
készítette.

„Virágos  
Baracsért”  
díjban részesültek:
Körmendi Pálné – Kokasdi u. 106.
Isztli Istvánné – Március 15. u. 17/A.
Mészáros Györgyné – Ifjuság u. 42.
Bálint Mihály – Ifjuság u. 31.
Tóth Lászlóné – Széchenyi u. 121.
Gubits Krisztina – Széchenyi u. 46.
Paréj Jánosné – Széchenyi u. 11.
Csillag Sándorné – Széchenyi u. 13.
Sörös József Györgyné – Liget sor 47.
Vancsura József – Ady E. u. 26.
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Hatósági állatorvosként munkaterületem 
egy részét az élelmiszerellenőrzéssel, 
élelmiszervizsgálattal kapcsolatos fel-
adatok jelentik. Az alábbiakban néhány, 
élelmiszerforgalmazással, -felhasználás-
sal, vásárlói magatartással összefüggő 
gyakorlati tapasztalatot osztok meg a 
Tisztelt Olvasóval.

Az üzletekben forgalmazott élelmiszerek 
mindegyike valamilyen minőségbizto-
sítási rendszert működtető előállítótól 
származik. Európai Uniós és hazai jog-
szabályok előírják, hogy az élelmiszerrel 
foglalkozó vállalkozók (termelők, előállí-
tók, forgalmazók stb.) a tevékenységük 
során kötelesek az általuk felhasznált, 
forgalmazott élelmiszer-alapanyagokat,  
késztermékeket önellenőrzés során 
vizsgálni, ezzel is növelve, garantálva 
az élelmiszerbiztonságot. Ennek ellené-
re ha a termelés, gyártás, raktározás, 
forgalmazás folyamán a technológiai 
folyamatokba  valamilyen hiba csúszik, 
előfordulhat, hogy a vásárló hibás élel-
miszert vesz az üzletben. Fontos, hogy 
a vevő már a vásárláskor nézze meg a 
termék fogyaszthatósági, minőség-meg-
őrzési idejének lejáratát; szükség esetén 
érzékszervi vizsgálattal (szín, szag, állag 
stb.) ellenőrizze a vásárolandó termék 
minőségét. Jogosnak vélt észrevételét 
kellő udvariassággal és tapintattal je-
lezze az eladó felé, ezzel is segítve az 
üzletek működését, a hibák kiküszöbö-
lését, megelőzését. Amennyiben mégis 
hibásnak vélt terméket vásárol (pl. szag-
elváltozást mutató hús), azt mielőbb vi-
gye vissza az üzletbe a vásárlást igazoló 
blokkal együtt. Így bizonyíthatja igazát, s 
az üzlet korrekten kártalaníthatja.
Előhűtött, csomagolatlanul forgalmazott 
baromfihús, tőkehús esetében fontos, 
hogy a vevő tájékozódjon az eladótól a 
termék fogyaszthatósági idejéről. A jelö-
lési, élelmiszerbiztonsági szabályok ér-
telmében minden terméket származási 
kísérőirattal, címkével látnak el, amelyen 
egyebek között a tárolásra vonatkozó 
hőmérsékleti előírások s a fogyasztha-
tóság, minőség-megőrzés dátuma is 
szerepel. Ezen időn belül - megfelelő 
tárolás, hűtési lánc mellett - elvárható 
a megfelelő termékminőség. A vásár-
lónak ezen időn belül kell a terméket 
felhasználni, elfogyasztani. Az előhűtött 
húst a vásárló otthon lefagyaszthatja, 
de fontos, hogy ez is a fogyaszthatósági 
időn belül megtörténjen. A hűtési lánc 
betartása tudatos vásárlói magatartást 
igényel. Bevásárlóközpontokban, vagy 
lakóhelyünktől messzebb lévő üzletek-

ben vásárolva szükséges  a megfelelő, 
jégakkuval ellátott hűtőtáska. Hosszabb, 
esetleg több órás vásárlás esetén a vá-
sárlás végén tegyük a kosárba a hűtést, 
fagyasztást igénylő termékeket! Ezen 
áruféleségek 15-20 oC-ra felmeleged-
ve, kiolvadva nem tudják biztosítani a 
gyártó által vállalt, garantált minőséget. 
Nyáron a 40-45 oC-os autóba berakva, 
hűtés nélkül szintén minőségi problémák 
fognak felmerülni. Ha a hazavitt, fagyasz-
tott termék mégis kiengedett, akkor ne 
fagyasszuk vissza (ez a figyelmeztetés a 
termékeken is szerepel), hanem fogyasz-
szuk el! Sajnos előfordul, hogy a vásárló 
meggondolja magát, s az áruházak hűtő-
pultjaiba, fagyasztóiba visszakerül a vevő 
által már „megsétáltatott”, felmelegedett 
termék. Ezek visszahűlve, visszafagyva 
természetesen nem őrzik meg minősé-
güket a jelölt dátumig, s talán soha nem 
derül fény az azokat megvásárló vevőnél 
a lejárati idő előtti megromlás okára.

Fontos, hogy otthon is megfelelően hűt-
sön a hűtő, a fagyasztószekrény! Mindig 
a legszigorúbb hűtést igénylő termékhez 
kell beállítani a hőmérsékletet. A hűtő-
szekrényben, a polcokon különböző a 
hűtési hőmérséklet, ezt ki kell tapasztal-
ni. Általában a középső polcokon legjobb 
a hűtés, ennek megfelelően célszerű el-
helyezni a más-más hűtési fokot igénylő 
termékeket, betartva a különböző higié-
niai megítélésű élelmiszerek (pl. készétel, 
nyers hús, gyümölcs stb.) elkülönítésére, 
csomagolására vonatkozó szabályokat 
is. Nyáron a hőmérsékletszabályozót  
hidegebbre kell állítani, mint télen. 
A minőség-megőrzési, fogyaszthatósá-
gi határidő mindig a bontatlan termék-
re vonatkozik. Kibontás után célszerű 
érzékszervi vizsgálattal (szín, szag, ál-
lag, tapintás, íz) figyelni, hogy meddig  
fogyasztható az élelmiszer. A termékek 
egy részén a gyártó feltünteti, hogy fel-
bontás után mennyi időn belül célszerű 
azt elfogyasztani. 

Az élelmiszerforgalmazás általános higié-
niai elve, hogy amit fogyasztás előtt nem 
mosunk, főzünk, sütünk meg, azt közvet-
lenül, puszta kézzel nem fogjuk meg. A 
kenyerek, péksütemények, finompékáruk 
önkiszolgálásához fogócsipesz, zacskó 
biztosított. Ugyanez elvárt a kiszolgálás 
során is, különösen, ha a kisebb üzlet-
ben ugyanazon eladó más élelmiszert 
(pl. földesáru, egyéb csomagolt termé-
kek), vegyi árut is megfog, pénzt kezel.  
A vásárló csupasz kézzel lehetőleg ne 
nyomogasson meg 8-10 kenyeret a fris-
sesség végett, mire egyet kiválaszt! 

A bevásárlókosár sajnálatosan sokszor a 
földre kerül, mert leteszi a vásárló az áru 
válogatásakor, vagy az üzletből kivíve, a 
gépkocsiba pakoláskor. A kövezet bár-
mennyire is tisztán tartott, a vásárlók 
cipőtalpával szennyezett (por, sár, ál-
latürülék, vagy annak pora stb.). Ezzel 
érintkezik a kosár alja, s legközelebb a 
kosarak egymásba rakásakor már a kö-
vetkező kosár belsején lesz a szennyező-
dés. Innen pedig a csomagolatlan vagy 
csomagolt élelmiszerre kerül. Évente 
több kisgyermek szenved látássérülést 
a környezetből felvett, bélsár eredetű, 
kutyaorsóféreg petékből kikelt vándor-
ló lárvák miatt. Ezért is fontos az ebek 
rendszeres féregtelenítése. 
Figyeljünk a citrusfélék (pl. citrom, na-
rancs) héjának fogyaszthatóságára! 
Ezen termékeket a szüretelés után pe-
nészgombás és egyéb növényi beteg-
ségek megelőzése végett növényvédő 
szerekkel (pl. Imazalil) kezelik. Az ilyen 
gyümölcs héja emberi fogyasztásra (pl. 
süteményekhez) nem alkalmas, egész-
ségre káros. A vegyszeres kezelést és a 
héj fogyasztási tilalmát a kísérő címkén 
kötelező feltüntetni. Emberi fogyasztásra 
csak a biocitrom héja alkalmas. 
Ha a fentiekben leírtakat – sok egyéb 
mellett – is figyelembe veszi a vásárló, 
akkor maga is sokat tesz az ételfertőzé-
sek megelőzése, az élelmiszerbiztonság, 
az egészség megőrzése érdekében.

dr. Bodolai György
hatósági állatorvos

Előszállás 
0630 8161 367

A tudatos vásárlói magatartásról

Sok szeretettel várunk mindenkit a 

Jubileumi 20. 
Szüreti felvonulás 

és bál 
rendezvényünkre, amely

2016. október 8-án lesz Baracson.

Érdeklődni: Rónásné Helgánál

Asztal korlátozott számban foglalható! 
Tel.:  06 20 9460-281 

A változás jogát fenntartjuk!

A további információkat, 
az esti programot  

a plakátokon olvashatják majd!

Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete
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HASZNÁLTRUHA 
AKCIÓ
2016. szeptember 14-én 9-14 
óráig használtruha akciót szerve-
zünk az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth 
L. u. 11.). A kiválasztott ruhák ingyen 
elvihetők. Értesítjük Önöket, hogy 
helyhiány miatt a továbbiakban a 
felajánlott használt ruhákat, esz-
közöket nem tudjuk tárolni. Ezért 
a korábbiakhoz hasonlóan a ruhá-
kat csak az akciót megelőző két 
napban lehet behozni.  

Köszönjük mindazoknak a segítségét, 
akik felajánlásaikkal hozzájárulnak  
ruhaakcióink megtartásához, s a  
rászoruló családok segítéséhez!    

Minden érdeklődőt szeretettel  
várunk! 

Kápolnási Attiláné   
és  Nikolinné Héring Edit

családsegítők

NYÁRZÁRÓ  
VIDÁMSÁGOK  
az ÖNO-ban
2016. augusztus 31-én délelőtt 
nyárzáró vidámságok címmel rendez-
vényt tartottunk az ÖNO mögötti fü-
ves területen, gyermekek és kísérőik 
számára. A vidám programon játékos  
versenyeket, kézműves tevékenysége-
et, mozgási és sportolási lehetőséget 
biztosítottunk a résztvevőknek. 

Vidám zene, étel, ital, édesség is vár-
ta a gyermekeket. Ebben az évben is 
mindenki jól érezte magát a nyárzáró 
rendezvényünkön. 

Köszönjük a felnőtt segítőink  
közreműködését!

Kápolnási Attiláné   
és  Nikolinné Héring Edit

családsegítők


