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Önkormányzati tájékoztató - 2016. november
„A modern idők egyik legjellemzőbb vonása, hogy az ember felelőssé kezd válni a társadalom életének irányításáért.”
Christopher Houghton Budd: A kapitalizmus metamorfózisa
Ismeretlen tettesek törtek be október 17-én a Polgármesteri Hivatalba. A hajnali órákban a riasztó hangjától kissé megrémülve ugyan, a
földszinti irodákat „látogatták” végig. Dilettantizmusuk ékes bizonyítéka, hogy a polgármesteri irodában megtalálták a lemezszekrényt,
amiben a feltételezett zsíros, több milliós fogás helyett a képviselő
testület tagjainak vagyonnyilatkozatait olvashatták. Ezt követően
betörték az adós irodát, aminek a kulcsa ott volt a zárban. Mivel
megtalálták a lottópénzt, (kettőezer forint) ettől megnyugodtak, és
elvittek az ajándéknak szánt italkészletből néhány üveggel.
A rongálási kár meghaladja a kettőszázezer forintot. A mai korban
meglehetősen butának kell lenni ahhoz, hogy valaki feltételezze egy
önkormányzati hivatal gazdagságát, és különösen azt, hogy nagyobb
mennyiségű készpénz van felhalmozva a szekrényekben. Az önkormányzat és a hivatal gazdagsága az ott dolgozók fejében van.
Még aznap a Széchenyi utca város felőli oldalán egy észnélküli gyorshajtó hosszú fékezés után kidöntött egy KRESZ-táblát, majd nagy
sebességgel továbbhajtott a bekötőúton. A polgárőrség parancsnoka, Právics István, a közelben tartózkodott, és rögtön a nyomába
eredt a száguldozónak, közben értesítette a rendőrséget. F.K-t a
bekötő úton elfogták, filmbe illő autós keresztbefordulással és rendőrségi határozottsággal. Részegen, minden szabályt figyelmen kívül
hagyva, súlyos balesetveszélyt idézett elő több helyen.
Bízunk benne, hogy méltó helyére kerül. A betörést nem ismerte el,
azonban a korábbi autóbuszlopás és a dohánybolti lopás értelmetlensége is rá vall. De természetesen más is lehetett, hiszen hasonló
képességűek vannak még itt helyben is és a környéken is. Sajnos a
megyei törvényszéktől nem várható el határozott ítélet, így gyaníthatóan kötelező ledolgozást irányoznak elő, amit az önkormányzatnál
kellene kötelezően letöltenie.
Azonban ezzel nagyon nagy bajok vannak. A törvényszék és a kötelező pártfogói szolgálat több ízben kifogásolta gyakorlatomat, miszerint
nem vagyok hajlandó egy percig sem dolgoztatni a tolvajokat. Korábban a Templomoson tanyázó M.I-t nem fogadtuk, mert hisz az azt
megelőző dolgoztatása során is csak a baj volt vele, de lecsukni
akkor se akarták. Általában a munkavégzés során figyelik ki a házakat, ahol napközben esetleg nincsenek otthon. Ha külterületre tes�szük őket, akkor a szennyvízcsatorna aknafedél tűnik el, a közvetlen
munkatársaktól kölcsönkér, majd nem adja meg és még veréssel is
fenyegetőzik, így nem csoda, ha ezeket foglalkoztatni nem akarjuk.
Egyébként sincs rá képzett személyzetünk.
Bízunk benne, hogy a nyugat csodálatos kínálata, Európa bősége
magával szippantja az ilyeneket is, és hamarosan London utcáin
kamatoztatják tudásukat.
A közös együttélés szabályait persze még rajtuk kívül többen nem
ismerik, így az a kérésem, hogy a hangosan és rendszeresen visszatérően dáridózókat - akik valami oknál fogva kívül rekedtek a munka
világán, és mulatásban oldják fel bánatukat vagy örömüket –,
nyugodtan jelentsék fel a rendőrségen, alkalmanként akár ötször is
kihívva a járőrt, aki az ötödik hívás után minden bizonnyal megoldja
a problémát, még a Május 1. utcában is. Higgyék el, hogy addig rettenetesek és nagyszájúak, amíg meg nem tapasztalják a közösség

erejét. Azt meg csak úgy lehet, ha Önök bátran telefonálnak. A rendőrség 112, vagy 25/510-510 vagy a polgárőrség 0620 225 4093.
Mindenkire oda kell figyeljünk, már egész gyerekkorától, hiszen a
fent megnevezettek is, ha esetleg gyermekkorban nagyobb figyelmet
kapnak, talán más életpályát futnak be. Nem háríthatunk mindent
a szülőkre, hisz vannak, akik sokat tesznek, de esetleg nem is tudják, hogy amit csinálnak nem jó, még ha a legnagyobb jó szándékkal teszik, akkor sem. Aztán nem lehet a pedagógusra sem rátenni
minden súlyt, hogy ott van nyolc órát a gyerek, miért nem tanítja
meg, mert a gyerek nevelése elsősorban otthon kell, hogy történjen,
másodsorban pedig a környezetében. Biztos vagyok benne, hogy
a pedagógus minden segítséget megadna a szülőnek, ha az bizalommal fordulna felé. Azért használom a pedagógus kifejezést, mert
az vonatkozik az óvodára is. A személyes megkeresés csodálatos
élménye, a gyerek fejlődése érdekében való együttes munka szépsége évek múlva hozza meg gyümölcsét. Magunkra vagyunk utalva,
helyi társadalmunk problémamegoldó képessége hihetetlenül jó, de
az csak akkor működik, ha a szereplők egymásra találnak. „A mai
generáció nem olyan, mint mi voltunk.” – halljuk újra meg újra. Ez
azért szép, mert évezredek óta ezt mondják, de bármilyen régi művet
olvasunk, a helyzetek ugyanazok, a szereplők hasonlóak, mint ma.
Az okostelefon világában maga az ember ugyanaz. Hamis, rossz, és
csodálatos és jó. Mindegy, hogy Apuleius A világról írt művét, vagy
Dosztojevszkij Karamazov testvérét, vagy Rejtő bármely regényét
olvassuk, az ember és helyzete ugyanaz. A gondoskodó egymásra
figyelés változott.
Talán a közeledő téli napforduló és a hozzá kapcsolódó misztérium
segít felismerni hiányosságainkat. Amennyiben az advent, a készülődés és a felkészülés időszaka lesz, úgy bizonyára mindenki megkapja a fel nem tett kérdésére a választ. Ez megint csak nehéz helyzet,
hisz vajmi kevesen vannak, akik hisznek bármi fennebb valóban, ami
nem csoda, mert a legnagyobb keresztény egyház sem rendelkezik
megfelelő humánerőforrással, így a lelki munka támogatása sajátos
önképzőkörré változott. Ennek talán legjobb példája, hogy a nem
tudni milyen egyház papja, aki a Reménysor - Ligetsor sarkán lakik,
és a kerítése sűrűn benőtt borostyánnal, nem hajlandó azt levágni
annak érdekében, hogy jobb kilátás legyen az útkereszteződésre.
Hiába a hivatalos felszólítás, és hiába küldtem oda közmunkásainkat, hogy távolítsák el a kerítésről a kilátást akadályozó növényzetet,
a feleség elhajtotta őket. Úgy tűnik, nem volt elég a nyári nagy baleset, amikor kidőlt az oszlop, a sarkon lakó egyházfinak halál kell.
Hát ez is egy vallás a kínálatból. Ehhez képest a mi kis betörőnk egy
angyal. Amikor a térítők megállnak a kapu előtt, javaslom, ezt mindig kérdezzék meg: A borostyán a kerítésen megvan még?
A helyi események közlésére kevés ez az újság. Sajnos a helyi TV
- egyrészt a Média Egyesület felbomlásával, másrészt a helyi kábeltévé átszervezésével - megszűnt. Az eddig készült műsorok ugyan
az interneten megtekinthetők, de új műsorok nem készülnek. Már
korábban írtam arról, hogy a kamera megvan, csak olyan személy
Folytatás a 3. oldalon

Bepillantás a Baracsi Négy Vándor Óvoda mindennapjaiba
Szent Mihály havától Szent András haváig
2016. szeptember 1. Ebben a nevelési évben is boldog gyermekzsivaj töltötte be az óvoda épületét. Nagy örömmel vették
birtokba az ismerős játékeszközöket az óvodások. Boldogan
üdvözölték régen látott társaikat, a felnőtteket, a nagyok a kicsiket.

Október 13. Szintén a nagycsoportos gyerekek úszásoktatáson vehettek részt a dunaújvárosi uszodában. Köszönjük kollégáinknak, segítőinknek a gondoskodást!

Szeptember 14. Szülői értekezletek keretében értesülhettek
a szülők a nevelési év fontosabb aktuális eseményeiről, információiról.
Szeptember 21. Elektromos hulladékgyűjtés alkalmával nagyon sok háztartási gép gyűlt össze. Az érte kapott pénzösszeg
(20 000 Ft) az óvoda alapítványát gyarapítja.
Szeptember 23. Dolgozói közösségünk tanulmányi kiránduláson vett részt Szentendrén.
Szeptember 26-27. Óvodánk három nagyobb csoportja a
tehenészetbe látogatott. Köszönjük a lehetőséget és a finom
kóstolót!
Október 15. A volt nagycsoportosok óvónői részesei lehettek
az első osztályosok Széchenyis diákká avatásának.
Október 21. Süni csoportos gyermekeink látogatást tettek a
dunaújvárosi Széchenyi Pékségben.
Megismerkedhettek a munkafolyamatokkal, sőt még pogácsát
is süthettek!
Köszönjük szépen a lehetőséget, amivel nagy örömet okoztak
a gyermekeknek!

Szeptember 28. Papírgyűjtést szerveztünk a Dunanett Nonprofit Kft. őszi akciója keretében. Ennek köszönhetően óvodánk
alapítványának vagyonát 23 700 forinttal tudtuk növelni!
Köszönjük a sok újságot, dobozt a felajánlóknak!
Október 5. A Maci csoportosok Dunaújvárosban jártak, megnézték az őszi piacot. Sok zöldség, gyümölcs lapult a kosarakba
hazafelé.

A tavaszi programjaink között tájékoztatást adtunk arról, hogy
óvodánk pályázott a Hankook Értékmentő Programjára.
Ennek keretében megnyertük a több mint 500 ezer forintot,
amelyből megvásároltuk a gyermek WC-ket és a válaszfalakat.
Szülői segítséggel valósult meg a felújítás.
Nagyon szépen köszönjük Hompót Árpádnak, Kőrösi Eszternek,
Novoth Lászlónak és Novoth Szabolcsnak odaadó munkáját!

Október 8. Nagycsoportosaink bekapcsolódtak a szüreti felvonulás forgatagába.
Színes, vidám műsor részesei lehettünk!
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Ezúton szeretnénk megköszönni a Baracsi Önkéntes Tűzoltók felajánlását, mely során lebetonozták az óvoda udvarán
lévő autóbejárót, hogy a mindennapi ételszállítás zökkenőmentesebb legyen, és így a csapadék-elvezetés problémája is
megoldódott.
Dobrovicsné Lengyel Edit
óvodavezető
2016. november
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Önkormányzati tájékoztató - 2016. november
Folytatás az 1. oldalról
kell, aki kezelni tudja, és hajlandó is műsort készíteni, annyiért,
amennyiért a korábbi személyek tették. Amióta tudni lehet, hogy
ez egy szép kerek összeg és éppen egy nullára végződik, azóta nem
találunk erre vállalkozó személyt. Sajnos profi szakember megfizetésére nincs lehetőségünk. De az ilyen köztes híradások helyett remek
lehetőségek adódtak ebben az évben a találkozásra, hiszen jobbnál
jobb előadások és programok voltak és még lesznek a Faluházban.
Annál nagyszerűbb nincs, ha személyesen beszélgetünk.
Templomoson az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukció háromnegyede
elkészült. Mivel novembertől a közútkezelő szervezet nem engedélyezi az út menti munkálatokat a várható téli körülmények miatt,
így bizonyos munkák áthúzódnak a jövő évre, de legkésőbb április
végéig befejeződik. Többen látták, hogy tekintélyes mennyiségű járdalap is érkezett. Ennek lerakása nem a kivitelező feladata. Ezeket
közmunkásaink fogják - szintén jövőre - letenni. (A meglévő járdalapok az önkormányzat tulajdonában vannak, azt felszedni tilos.)
Szeretnénk, ha az Ady Endre utca mindkét oldali járdája megújulna.

Ez hatalmas feladat lesz, bízunk benne, hogy sikerül.
Bizakodóak lehetünk, mert kertészetünk kerítésének építése nagyon
szépen sikerült, amiben szintén jelentős feladatot kaptak a közmunkában dolgozók, és a kerítés mentén 500 tő homoktövis elültetése
is megtörtént. Reméljük, hogy novemberben a gyümölcsös telepítése is hasonlóan jól alakul. Természetesen a munkairányítóinknak is
nagy szerepük van a sikerben: kertészünknek és karbantartóinknak.
A Faluház energetikai korszerűsítésére és az apátszállási ravatalozó felújítására sikerült támogatást kapnunk. A közbeszerzési kiírás
megtörtént, a kivitelezői árajánlatokat várjuk. Novemberben döntünk, várhatóan januárban szerződünk és februárban kezdődhet a
munka, ami május végéig fog tartani.
Az óvodakonyha építésre beadott pályázatunkat elutasították. Az
óvodaépítésre beadott pályázatról még nincsenek hírek, mint ahogy
a Múzeum és Tájház rekonstrukcióra beadott pályázat bírálatára is
várnunk kell.
Várai Róbert
polgármester

Az iskolában történt
Szeptember hónap végén a magyar népmese napját ünnepelték
tanulóink. Saját készítésű rajzaikkal vettek részt a könyvtár által meghirdetett rajzversenyen, melynek eredményhirdetésére a
Székely Mesepódium nagyszerű előadása után került sor.
Még ezen a napon a zene világnapját is ünnepelték a gyerekek és
tanáraik, mégpedig az iskola udvarán való közös énekléssel. Alsó
és felső tagozatosok mind felsorakoztak egymással szemben és
jókedvű dalaikkal árasztották el a teret.
Október közepén elérkezett az első osztályosok nagy napja. Ezen
a napon avatták őket ugyanis „igazi széchenyis diákokká”. A nyolcadik osztályosok és osztályfőnökeik – Benkéné Juhász Márta,
Ujvári Csilla- remek szervezésében kerültek fel a sálak és nyakkendők a kisdiákok nyakába.
A tornászlányok vidám hangulatú bevezető előadása után a
legifjabb tanulók műsora következett. A hallgatóság betekintést
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nyerhetett a gyermekek iskolás mindennapjaiba. Ezek után Várai
Róbert polgármester úr köszöntő szavait hallgathattuk meg, majd
az iskola énekkarának csodaszép előadását, akiket Kalló Zoltánné készített fel.
Még ebben a hónapban az alsós munkaközösség „Tökjó buli”
elnevezésű vidám délutánt szervezett alsó tagozatos diákok számára. Volt itt zene, tánc, játékos vetélkedők. Az elvesztegetett
energiát – a szülők jóvoltából – különféle gyümölcsökkel tudták
pótolni a résztvevők. Előzetesen kifaragott tökökkel nevezni is lehetett a tökfaragó versenyre.
A felső tagozatosok számára Hallowe’en-party került megrendezésre a hónap végén, melyre be is lehetett öltözni. Nagy Katalin
tanárnő szervezésében táncversenyen és arcfestésen is részt
vehettek a gyerekek.
Úr Emese
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JÓTÉKONYSÁGI EST
BARACSON
2016. október 29-én, szombaton 17 órakor a Faluházban jóté
konysági nótaestet rendeztek. Az est a Baracs Oktatásáért
Alapítvány és a Négy Vándor Alapítvány javára szerveződött.
Közreműködtek:
• iskolánk néptáncosai Czuppon Péter vezetésével és óvodánk néptáncosai
• Gáti Pál táncdalénekes
• Mendi Milán hegedűs (Rajkó zenekar növendéke)
• Szávolovics Gabriella énekes
• Mukli István prímás, zenekarával

Köszönjük szépen a fellépőknek, hogy hangulatos műsorukkal
támogatták Alapítványunkat.
Az est Baracs Község Önkormányzatának támogatásával, a
Faluház szervezésében jött létre.
A BARACS OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY nevében nagyon köszönöm a szervezők segítségét, az Önkormányzat támogatását.
Külön köszönöm, hogy vendégeink jelenlétükkel megtisztelték a
jótékonysági estet és támogatójegyükkel a helyi iskolában folyó
munkát segítették.
Alapítványunk célja, hogy a helyi általános iskolába járó gyermekeket támogassa, az iskola környezeti feltételeit, eszközeit
fejlessze, s a pedagógusok továbbképzéseit segítse.
További támogatásukat sok szeretettel fogadjuk a
BARACS OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet baracsi kirendeltségén vezetett számlaszámán: 7060 0061 – 1112 5358
Zsebeháziné Pinke Adél
kuratórium elnöke
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Köszönet a Négy Vándor Óvoda Alapítvány támogatásáért
2016. október 29-én Baracs Község Önkormányzatának segítségével a Négy Vándor Óvoda Alapítvány javára megrendezett jótékonysági nótaest résztvevői lehettünk. A kedves vendégek a támogatói jegyek megvásárlásával anyagi támogatásukkal hozzájárultak a
Baracsi Négy Vándor Óvodába járó gyermekek kulturális, betegségmegelőző programjához, nehéz helyzetben lévő óvodások helyzetének javításához.
Nagyon szépen köszönjük az óvodás gyermekek nevében a részvételt, a támogatást!
Négy Vándor Óvoda Alapítvány Kuratóriuma
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Könyvtárunk életéből
Októberben sem maradtunk tétlenek, csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napokhoz.
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a programsorozat, ezért
négy érdekes rendezvénnyel igyekeztem a könyvtárba csalogatni a közönséget.
Szerettem volna megmutatni, hogy a mi kis könyvtárunk is
helytáll a nagyok mellett. Baracson is élnek érdeklődő, és a
művészetekre nyitott, kíváncsi emberek.

Október 7-én este fél hattól Bebesi Mercédesz Rózsa és Bebesi
Mari kerámiáit csodálhattuk meg.
Már egy éve díszíti a könyvtár falát a tőlük kapott kerámiakép.
Elsők között voltak, akik önzetlenül segítettek dekorálni a gyermeksarkot.
Köszönet érte.

Találtam nagyon kedves és lelkes előadókat, akik ellenszolgáltatás nélkül, az első hívó szóra jöttek és segítettek e rendezvénysorozat megvalósításában.
Október 4-én „A szelektív hulladékgyűjtés fontossága” címmel
előadást tartott Lendvai Józsefné környezet-mérnök tanár.
Az általános iskola 4. osztályosai élvezhették a játékos és jó
hangulatú időtöltést.

Október 6-án este 6 órai kezdettel „Arad, ami örökké a szívünkben marad…” címmel Becze Gábor tartott felejthetetlen
előadást.
Ami a történelemkönyvekből kimaradt: nehezen hozzáférhető
dokumentumok ismertetésével (búcsúlevelek, utolsó szó
jogán) megrázó történeteket hallhattunk.

A könyvtárat hosszú évek óta nem jelezte tábla. Köszönöm az
Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette a könyvtár felirat elkészítését, Márhoffer Csabának a tábla gyors és precíz felszerelését.
Gárgyánné Gyöngyi

Október 7-én átöleltük a könyvtárat. Negyven ember - felnőtt és gyermek - gyűlt össze a Guinness rekord kísérlethez. Köszönöm
azoknak, akik részt vettek a programon.
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A Könyvtárban történt

Mesepódium

Ismét eltelt egy év, s hagyományainkhoz híven meghirdettük a
Benedek Elek rajzpályázatot, az író születésének 157. évfordulója és a magyar népmese napja alkalmából.

2016. szeptember 30-án 10 órától élvezhettük a Székely
Mesepódium előadását. A deákot erővel királlyá teszik című
darabot tekinthettük meg.

Kis alkotóink a következő népmesékből meríthettek:
A nagyot mondó legény, A szegény ember kakasa, A rászedett
ördög, A csodaszarvas, Üssed üssed, botocskám! A pályázatra 52 rajz érkezett. Szebbnél szebb munkákkal örvendeztettek
meg bennünket a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tanulói.

A mesedarab különlegessége a zene és az interaktív játék
volt. Nagyon örültünk, hogy az óvodások is el tudtak jönni
az előadásra, és együtt mulathattunk velük. A kicsik dicséretre méltóan viselkedtek. Vidáman énekeltek és tapsoltak
a műsor alatt. A játékba népszerű pedagógusunkat, Gondár
Csabát is belevonták a szereplők. Több kisgyermek élvezhette a zenélés örömét a színpadon állva.

Nehéz döntés után a következő eredmények születtek.
Az 1-2. osztályosok közül: 1. helyezett Kiss Zsófia, 2. helyezett
Barányi Bíborka, 3. helyezett Tóth Nikolett.
A 3-4. osztályosok közül: 1 helyezett Bősz Erik, 2. helyezett
Karászi Panna, 3. helyezett Keresztes-Nagy Renáta.
Az 5-8. osztályosok közül: 1. helyezett Nagy Emese, 2. helyezett Mátyás Karolina Margó, 3. helyezett Simon Réka.
Különdíjban részesültek: Trenka Inez Barbara és Futó Zsuzsanna

Ezen a rendezvényen 160 kisgyermek, az általános iskola
alsós tanulói és az óvodások vehettek részt. Művészek:
Domák Andrea és Éger László.
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért.

A helyezetteknek ajándékcsomaggal és oklevéllel, a többi pályázónak pedig csokoládéval kedveskedtünk. A könyvtárban
kiállított alkotásokat három héten át tekinthették meg az érdeklődők.
Köszönöm a segítséget a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusainak, akik
segítették a rajzok elkészítését és összegyűjtését.
Gárgyánné Gyöngyi

Advent Prágában
Egynapos kirándulást szervezek 2016. december 10-én,
szombaton Prágába. Úti cél az adventi vásár.
Indulás éjjel 02 órakor a Baracsi Faluház elől. Rövid megállókkal terveink szerint 10 óra körül érkezünk meg Prágába.Itt
idegenvezető segítségével megtekinthetjük a város nevezetességeit. Ezután szabad program: irány az adventi vásár, ahol a
kedvelt forraltbort, a sokak által kedvelt puncsot is megkóstolhatjuk. Mindenkinek ajánlom Svejk híres kocsmáját, finom
sörökkel.
Aki kedvet kapott az utazáshoz, jelentkezzen nálam!
Sutyera Marcsi
telefon: 0630 400 5798
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Faludisznótor
MEGHÍVÓ
A Baracs-Templomosi Baráti Kör Egyesület
szeretettel vár minden érdeklődőt
a 2016. november 26-án tartandó

HAGYOMÁNYŐRZŐ
DISZNÓTORRA!
Gyülekező: 7 órakor a Kisiskola udvarán.
Az érdeklődőket reggelire frissen sült vérrel
látjuk vendégül.
A hurka-kolbásztöltéshez várjuk azokat,
akik szeretnék kipróbálni ezt a munkafolyamatot.
Ebédre segítőinknek és vendégeinknek pecsenyét sütünk!
Este disznótoros vacsorával várjuk mindazokat, akik a
nap folyamán megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel,
segítségükkel, vagy bármilyen felajánlással!
Az italfogyasztásról mindenki maga gondoskodik!
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