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OKTÓBER 6. NEMZETI GYÁSZNAP
Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása,
őszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt helyre,
hol megváltott- hősi áron –
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az őszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:

bánat sír a száraz ágon,
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon,
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.

Ady Endre: Október 6.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt

ünnepi megemlékezésünkre 2016. október 23-án
11 órakor: Koszorúzás Farkas István sírjánál, a templomosi temetőben

17 órakor: Ünnepi megemlékezés a Faluházban.

Mindenkit szeretettel várunk!

Várai Róbert, polgármester
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A Baracsi Négy Vándor Óvoda Alapítvány  
bemutatása
Az alapítók neve: Várai Róbert
  Dr. Megyeri László

Az alapítvány neve: Baracsi Négy Vándor Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

Az alapítvány célja:
Baracs község helyi óvodájába járó óvodás korú gyermekeinek:
- kulturális és sporttevékenység, erdei táborok tartásához 

szükséges anyagi javak biztosítása,
- környezeti kultúra, környezetvédelem programok szerve-

zése, a szervezéshez szükséges pénz biztosítása,
- rendészeti, közbiztonsági feladatokkal kapcsolatos tevé-

kenységek finanszírozása,
- betegségmegelőzés, gyógyítással kapcsolatos programok 

szervezése, a szervezéshez szükséges anyagi javak bizto-
sítása,

- gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenysé-
gek ellátása, az ehhez szükséges támogatások kifizetése,

- szociális gondoskodás elősegítése és fejlesztése, az eh-
hez szükséges anyagi javak biztosítása,

- hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének támogatása 
anyagilag, és nehéz helyzetben lévő gyermekek támoga-
tása anyagilag.

Az Alapítvány célja Baracs község helyi óvodájának fejlesztése:
- eszközök, bútorok vásárlásával, és
- az óvodai költségvetésben nem biztosított oktatási, neve-

lési,
- környezeti feltételek javítása, műszaki, technikai berende-

zések beszerzésével.
Az Alapítvány célja Baracs község helyi óvodájában nevelő  
pedagógusok, óvodai dolgozók továbbképzése, szabadidős 
programok szervezése részükre.

Az alapítvány tevékenysége: 
Az Alapítvány céljainál meghatározott feladatok ellátása  
érdekében folytatja tevékenységét, adományokat gyűjt, ren-
dezvényeket szervez, azokon részt vesz, pályázatokat nyújt be, 
az Alapítványhoz beadott kérelmeket elbírálja, támogatja a 
céljaival megegyező kérelmeket természetben vagy pénzben, 
lehetőségeihez mérten.

Az Alapítvány ügyvezető szerve:
A kuratórium elnöke 
- Dobrovicsné Lengyel Edit
A kuratórium további tagjai
- Szárszó Lajos
- Staudt Zsuzsanna
- Bula Istvánné
- Juhász Imréné

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos 
megvaló sítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és 
feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 
elfogadásáról, illetve visszautasításáról.

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
70600061-11124591

Ezúton kérjük szépen a baracsi óvodába járó gyermekeket  
segíteni kívánó embereket, hogy a felsorolt nemes célok 
megvalósítása érdekében – anyagi körülményeikhez mérten –  
támogassák Alapítványunkat!

Köszönjük szépen!
A Baracsi Négy Vándor Óvoda  

gyermekei és nevelőközössége

Megalakult a Baracs Oktatásáért Alapítvány
Célja:
1. Baracs helyi általános iskolájába járó iskolás gyermekek 

támogatása az alábbi területeken:
• kulturális és sporttevékenység, erdei tábor
• környezeti kultúra, környezetvédelem
• rendészet, közbiztonsági feladatok
• betegségmegelőzés, gyógyítással kapcsolatos progra-

mok
• gyermek- és ifjúságvédelem, szociális gondoskodás
• hátrányos helyzetűek, nehéz helyzetben lévők támogatá-

sa.

2.  A helyi általános iskola fejlesztése:
• eszközök, bútorok vásárlása
• költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési,  

környezeti feltételek javítása.

3. A helyi általános iskolában oktató pedagógusok, dolgo-
zók továbbképzése, szabadidős programok szervezése.

Alapítók: Karsai Béla és Várai Róbert

A kuratórium tagjai:
Zsebeháziné Pinke Adél - elnök
Szárszó Lajos – elnökhelyettes
GericsViktória – tag
Kenyérné Lendvay Katalin – tag
Dr. Hegedűs Ágnes – tag

Várjuk személyek, vállalkozók, szervezetek, társaságok,  
vállalatok anyagi támogatását! 

Ez ügyben is segítséget kérhetnek a kuratórium tagjaitól.

Számlaszámunk: Dunaföldvár és Vidéke  
Takarékszövetkezet baracsi kirendeltsége:  
7060 0061- 1112 5358

Külön hirdetményben közzétesszük, hogy mikortól  
tudjuk elkezdeni a kérelmek fogadását.

Köszönjük segítségüket, várjuk támogatásukat!

Zsebeháziné Pinke Adél
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Lúdas Matyi,
a Fővárosi  

Nagycirkusz
2016. november 6-án  

(vasárnap) délutáni előadása.

Indulás kb. 13 órakor,  
Dunaújvárosból, különbusszal.

Belépő + útiköltség 4000 Ft.

Jelentkezni  
a 0630 400 5798-as telefonon,  

14-óra után.

Sutyera Marcsi

Ebben az évben községünk is csatlakozik az Országos 
Könyvtári Napok című rendezvényhez. 
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2016. 
október 4. és 9. között! A belépés ingyenes!

Helyszín: Baracs, Szabadság tér 8. - könyvtár

Rendezvényeink: 
• Október 4. (kedd) 1000  

A szelektív hulladékgyűjtés fontossága  
címmel előadást és játékos vetélkedőt tart  
Lendvai Józsefné környezetmérnök tanár

• Október 6. (csütörtök) 1800  
Arad, ami örökké a szívünkben marad….  
Előadó Becze Gábor történelem tanár

• Október 7. (péntek) 1700  
„Öleljük át a könyvtárat” – csatlakozunk  
a Guinness Rekord kísérlethez. Aki tud, jöjjön el!

• Október 7. (péntek) 1730  
„Az alkotás nem ismer kényszert – a művészet 
szabad” Kiállítást tekinthetünk meg  
Bebesi Mercédesz keramikus munkáiból

• Október 8. (szombat) 800  
A szüreti felvonulás alkalmából papírdíszek  
készítése a bálra és a lovaskocsikra.

Kedves Baracsi Emberek, Tisztelt Olvasók!
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Malom-sikerek a 8. Bayerwald kupán
Hárman vágtunk neki az utunknak, ami a Passau közelében 
található Neukirchen vorm waldba vezetett: én, Bándy György 
és Molnár „Stefán” István. Sajnos idén a többiek, mint Szabari 
Alexander és fia, Simon, továbbá Sánta Elemér, nem tarthatott 
velünk, ki-ki a maga elfoglaltsága miatt. Ahogy tavaly, úgy idén 
is az egyik szervező anyjánál aludhattunk; jó házigazda volt, mi-
kor megérkeztünk, gulyáslevessel kedveskedett nekünk.

Másnap reggel, szombaton 9 órakor indult a verseny. Az idei 
jól sikerült Európa-bajnokság után joggal várhattam jobb sze-
replést, de ezúttal is csalódnom kellett, - nem igazán ment jól 
a játék, sok döntetlen mellett becsúszott egy fájó vereség is. 
Mindezek után izgulhattam azért is, hogy legalább a dobogót 
érjem el, ami persze meglett, viszont 5 ponttal maradtam le az 
első helytől, ami még így, leírva is soknak tűnik.

A végeredmény:
1. Bándy György 64 pont (29 győzelem, 6 döntetlen, 1 vere-

ség)
2. Andraschko, Karl-Heinz 63 pont (28 győzelem, 7 döntetlen, 

1 vereség)
3. Volman Ferenc 59 pont (24 győzelem, 11 döntetlen és 1 

vereség) ...
11. Molnár István 33 pont (11 győzelem, 11 döntetlen és 14 

vereség)

Folytatódott a sorminta, miszerint újra a 3. helyezettnek járó 
kupa került hozzám. Annak viszont örülhetek, hogy eddig min-
den versenyemen sikerült a képzeletbeli dobogóra állnom.

A világranglistán továbbra is a 3. helyet birtoklom, immáron 
1321 ÉLŐ ponttal. Az összesített statisztikám idén szeptemberig  
bezárólag: 174 mérkőzés, ebből 110 győzelem, 59 döntetlen 
és 5 vereség.

Volman Ferenc

Baracsi íjász sikerek a világ-  
és az országos bajnokságon
22 országból több mint 300 versenyző mérte össze tudását 
2016. augusztus 30. és szeptember 3. között a Történelmi 
Íjász Világbajnokságon, Gyulán. Egyesületünket Balogh Csaba 
és Balogh Kristóf képviselte, természetes anyagú történelmi íj 
kategóriában. Falunkat képviselte vadászreflex íj kategóriában 
Gyetvai Attila. Az első három napon zajlottak az előselejte-
zők 3 versenypályán. 18 célt kellett a legjobban teljesíteni a 
klasszikus lőlap, 3D vadász, és a technikai, ügyességi pályán. 
A selejtezős szintek meglövésével lehetett bekerülni a 4. na-
pon megrendezett rangsorolóba (középdöntőbe). 

Csaba egyenletes teljesítménnyel biztos helyről várhatta a kö-
zépdöntőt, ahol minden pályáról 6-6-6 célon kellett a legtöbb 
pontot elérni. Innen az első hat helyezett – köztük Csaba is 
- jutott be a világbajnokság döntőjébe. Pihenésre nem sok idő 
jutott, mert délután már a 6 célos döntőben kellett ponto-
san célozni. Kiváló teljesítménnyel versenyzőnk megszerezte a  
világbajnoki 5. helyezést. 

Kristóf már az első selejtezői napon maga mögé utasította a 
mezőnyt, az előírt selejtezői szintet csak neki sikerült teljesíte-
nie. A világbajnoki cím elnyerése is egy bizonyos találat után 
lehetséges csak, amiről sajnos 1%-kal lemaradt, Attila pedig 
a kategóriájában kiemelkedő teljesítményével világbajnoki 3. 
helyezést ért el.

Nem sok idő volt regenerálódásra, mivel szeptember 17-én az 
egri vár falai között rendezték meg az országos bajnokságot. 
A 21 célos országos bajnokságra a kvalifikációs versenyekről 
lehetett bekerülni. Egyesületünket Csabán és Kristófon kí-
vül Baloghné B. Ildikó képviselte. Az időjárás nem kedvezett  

eleinte a 220 íjásznak, voltak célok, melyeket esőben kellett 
teljesíteni. 

Az estig elhúzódó döntők végül szép eredményeket hoztak. 
• Országos bajnok lett természetes anyagú történelmi íj 

kategóriában Balogh Kristóf és Balogh Csaba. 
• Baloghné B. Ildikó modern anyagú történelmi íj kategóri-

ában 8. helyezést ért el az országos bajnokságon. 
• Baracs képviseletében Gyetvai Attila vadászreflex íj kate-

góriában országos bajnok címet nyert. 

A Magyar Íjász Szövetség itt osztja ki a lőtt pontszámok alap-
ján a 2016. évben elért minősítéseket. 

Ildikó és Kristóf II. osztályú, míg Csaba és Attila I. osztályú 
minősítést „lőtt” az idei évben. 

Baracsi Íjász Egyesület
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Elkezdődött a tanév, és rögtön az első hónapban sor került 
a szülő, diák, tanár (SZÜDITA) napi programokra, amelynek 
lényege, hogy szülők, diákok és tanáraik közösen vegyenek 
részt az iskola arculatának megszépítésében, rendezésében, 
ezáltal a résztvevők jobban megismerjék egymást, amely az 
eredményes oktató-nevelő munka fontos része. 

A takarítási világnap apropóján az egyébként is szép és 
rendezett udvaron esetlegesen talált hulladékot bárki ösz-
szeszedhette. Ezen kívül jó hangulatú közös programnak bi-
zonyult az osztálytermek díszítése az ősz jegyében. A díszítés 
után az újrahasznosításé volt a főszerep, mert az előzetesen 
összegyűjtött kupakokból az osztályok különféle, szebbnél 
szebb és ötletesebbnél ötletesebb képet raktak ki. 

Jó volt látni a nagyszerű ötleteket és megvalósításukat. 
Eközben akinek a sportoláshoz is kedve támadt, az a beton-
pályán játékos vetélkedőn mérhette össze erejét társaival, 
vagy az idei év egyik jelentős sporteseményével, az olimpiai 
játékokkal kapcsolatos érdekes feladatokat oldhatott meg.

A nap végén fáradtan, de annál nagyobb kedvvel várták az 
osztályok az eredményhirdetést, ahol az előzetes papírgyűj-
tésben legszorgosabb osztályok jutalma egy-egy torta volt. 
Jó hír, hogy valamennyi zsebpénzzel minden osztály gyarapít-
hatta saját kasszáját. A feldíszített osztályokat a zsűri arany, 
ezüst és bronz minősítéssel értékelte. Ezen a napon az idő 
is nekünk kedvezett, így jókedvűen térhetett haza mindenki 
a jól megérdemelt hétvégi pihenőre.

Úr Emese

SZÜDITA nap az iskolában

Feldíszített tanterem

Eredményhirdetés

Sport játékosan, vegyes csapatokban

Célbadobás

Válogatás a kupakokból

A közösen készített alkotás
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Baracsi Szó
Alapító: Baracs Község Önkormányzata 

Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193.,  
OSZK, ISSN 2063-305X

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 
2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. – (tel. 25/521-010)  

A kiadásért felelős: Juhász Imréné

Szerkesztő: Koczka Katalin 
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com

Készült 1500 példányban, 2016. október 3-án
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A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 10/BSz/2016.

BARACSON IS MAGASABB FOKOZATBA  
KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK 
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Megkezdődött Baracs egyes részein a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan a 
baracsi Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szol-
gáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az előzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára 
vált elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet év végéig. A menet azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom 
célja, hogy újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés élményének új korszakát. A baracsi lakosokat is 
érinti majd a fejlesztés, így év végéig közel 2300 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa majd a 
szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a baracsiak számára?
• Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha ma-

gasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést 
és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfize-
tők a közösségi oldalakat. 

• Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Baracson is 
élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő 
adás, a felvehető élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.

• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsab-
bá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 97,6%-os 
kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen 
élményeket minden baracsi számára.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
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