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Advent 2016.
A nappalok rövidülése, a sötétség növekedése időszakában alkalmunk adódik az elcsendesedésre, a befelé való figyelem felkeltésére.
Advent időszakában ismét megadatik a könnyítés, találkozni a
születő szellemmel, érzékelni a felső világ kiáradását. A magába
zárkózó ember a külvilág impulzusait az interneten át kapja. Akinek
nincs, az a tele víziótól, kéretlenül.
Tájékozódási pont nincs több. És valóban, a felületes szemlélő
nem lát és nem talál kiindulási pontot, ahonnan kilátástalanságát
orvosolni tudná. Amíg mástól, a körülményektől, a külvilágtól várjuk a segítést, addig csak a felszínen úszó bizonytalanság tükrében
tetszelgő alternatívák közül kapunk egy lehetséges megoldást. Ezt
se becsüljük le, hiszen a keresést valahol kezdeni kell, aztán ha
ráléptünk az útra, akkor tárul ki előttünk egy még ismeretlen világ,
újabb és újabb kétségeivel egyetemben.
Számtalan félelemkeltő információval bombáznak, most a legnagyobb veszély a Trump. De mégse, mert az jó nekünk. A gazdaság
máshol rosszul teljesít, de nálunk jól; egyes számítások szerint, a
víz se lesz elég, de nálunk az is van bőven; a munkanélküliség is
veszélyeztet, bár a járásban most éppen 2,7%, ami gyakorlatilag
azt jelenti, hogy nincs munkanélküliség; a felmelegedés visszafordíthatatlan, a Meadows jelentés szerint - ami 1972-ben készült
- az emberiség jórészt kipusztul 2056-ra, ha ezt így folytatjuk. És
most még jönnek az iszlámok is.
Érdekes, hogy a hinduk és a buddhisták nem jönnek. Vajon miért? Nos, minden jel a félelmet, az e világon élés nehézségét vetíti elénk. Közelít a szeretet nélküli igaz egyistenhit, akinek hívője
jogosítványt kapott a másik megszüntetésére, és még jutalmul az

Ő Paradicsomába is mehet, ott meg a Földön likvidált majd az ő
szolgája lesz. Meglehetősen aberrált vallás, de hát ez van.
Mindez azt vetíti elénk, hogy az emberiség megszüntetése egész
magas körökben elrendeltetett, és vagy a gazdaság, vagy a klíma,
vagy a hit, de beteljesíti küldetését. Gondolhatnánk, de nem. Ilyen
olcsón nem adhatjuk magunkat! Pedig a karácsony üzleti fényétől,
a minden sarkon megjelenő télapótól a fekete péntekig mindenki azon igyekszik, hogy éberségünk lankadjon, és valljuk be, nem
kevés eredménnyel. A templomaink konganak az ürességtől, a
híradástechnikai eszközök kikapcsolásakor pedig nyakunkba szakad létünk értelmetlenségének kényszerképzete. Pedig ez lehetne
másképp is.
Civilszervezeteink szeretettel várják az új jelentkezőket, nyilvános
ünnepségeink az összetartozást kívánják kifejezni, teret adva a beszélgetésre, a találkozásra. Az élőszó varázsa, a közös éneklés,
túrázás, főzés, evezés, táncolás, mulatás, megemlékezés és
koszorúzás élménye mindenkinek jár. Az EMBERRÉ válás folyamatában csodálatos időket élünk. A tudati lélek korában minden adva
van megváltásunkra. De nélkülünk nem megy.
Éljük át együtt a kisgyermek születésének misztériumát adventi
vasárnapjainkon templomainkban, majd a negyedik vasárnapon a
Faluház előtti betlehemnél! Készítsük fel magunkat a fény befogadására!

Kívánok mindenkinek boldog karácsonyt.
Szeretettel:

Várai Róbert
polgármester

Önkormányzati tájékoztató - 2016. december
„Két csapdát kell elkerülnünk az igazsághoz vezető úton. Az egyik, ha nem megyünk végig, a másik, ha el sem indulunk.”
Buddha
Az idén november elseje, Mindenszentek ünnepe keddi napra
esett. Ünnepnapon rendeletünk értelmében tilos tüzelni. Sajnos
sokan nem figyeltek erre, és így jól láthatóan (és érezhetően)
számtalan helyen ment az égetés. Tehát továbbra sem engedélyezett ünnepnapon a kerti hulladék égetése, így sem állami
ünnepen, sem egyházi ünnepen. A közterületen összegyűjtött
lombhulladékot sem lehet közterületen égetni. Közterületen
engedély nélkül tüzet gyújtani tilos. A lombot és egyéb lebomló
anyagot továbbra is célszerű lenne komposztálni.

azon túl pedig a belterületbe vonás szintén jelentős költség, a
kimérendő házhelyek közművesítése pedig hatalmas anyagi ráfordítást igényel. Önkormányzatunk elsődleges szándéka, hogy a
belterületen meglévő lakatlan ingatlanok legyenek hasznosítva,
akár úgy is, hogy azok teljes elbontása után új építés valósuljon
meg. Évek óta tartó fejlesztéseinknek köszönhetően újra emelkedik a lakosságszám, egyre többen vásárolnak nálunk házat.
Tehát külterületeinket nem akarjuk fejleszteni, belterületeinket
viszont teljes erővel.

A Faluház és az apátszállási ravatalozó felújítási munkálatait a
KINE BAU Kft. nyerte el. Megállapodásunk értelmében a munkaterületet átadjuk december 12-én a kivitelezőnek, akinek 180
nap áll rendelkezésére a munkák elvégzésére. A Faluház használhatósága időszakosan korlátozva lesz, a termek csak a legszükségesebb ideig lesznek zárva. Az épület felső kopolit üvege
hőszigetelt ablakokra lesz cserélve, az épület falazata hőszigetelést kap, a körbefutó épületrész tetőszerkezetét is felújítjuk. Kicserélünk minden nyílászárót, a fűtési rendszer, valamint a világítás is
megújul. Ilyen nagy felújítás még nem volt, ezért kérem mindenkinek a türelmét, hiszen a legnagyobb forgalmú, legtöbbet használt
épületünk használhatóságának korlátozása sokakat érint.

A fejlesztési koncepció és stratégia elkészítése, valamint a helyi
építési szabályzat újragondolása, fejlesztése a közeljövő feladata. Januártól várjuk a lakossági javaslatokat, ötleteket bármire,
ami falunk életét jobbá teheti. Minden javaslatot társadalmi
vitára bocsátunk. A szokásos éves közmeghallgatás alkalmával
azt is napirendre tűzzük, hogy személyesen is el lehessen mondani mindenki előtt az ötleteket.
Legnagyobb kincsünk, a fiatalság aggasztó mértékben tűnik el
szemünk elől. Az agrárágazat, a föld egyre kevesebb munkásembert képes eltartani. A nagymértékű gabonatermesztés, az öt
növény ismerete és a teljes gépesítés már nem igényli az emberi
kézműves beavatkozást, így a fiatalok olyan képzést választanak,
amire keresletet remélnek. A foglalkoztatás változása, az álláshelyek koncentrálódása a nagyvárosokba jelentősen átalakítja a
falvak szerepét.
A jövő év első harmadában gondolkodjunk együtt településünkről!

Az iskola működtetése a törvény alapján átkerül a tankerületi
központhoz. Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4)
bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ
részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével
kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek
a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve
terhelik. Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési
intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg
illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

Várai Róbert
polgármester

A gyermekek testnevelési órái továbbra is a Faluházban lesznek.
Az átvevő tankerületi központtal kötött szerződésünk értelmében,
rendeletünknek megfelelően, a központ térítési díjat fizet a használatért. A szárnyra kapott téves információk tisztázása érdekében fontosnak tartom kiemelni, hogy szerződésünk értelmében a
tankerület fizeti a díjat, és nem a gyerekek szülei!!! Az átmeneti
korlátozás csak a fenti felújítási munka miatt fog bekövetkezni. A
tornaterem lezárása esetén természetesen a sportegyesület kezelésében lévő sportpályát lehet használni.
Érdekes módon több téves információ kering mostanában, amik
közül említésre méltó a Diós zártkerti övezetben az önkormányzati
fejlesztés híresztelése. Sajnos, ki kell ábrándítsak minden spekulánst, hogy nem tervezzük a Diós zártkert fejlesztését – épp ellenkezőleg: egyik zártkerti övezetünk fejlesztését sem. Ugyanakkor
többen, szántó területtel rendelkezők, latolgatják a belterület szélén lévő földjük fejlesztési célra történő eladását. Természetesen
ez nem rossz ötlet, azonban a tárgyszerűség kedvéért tudni kell,
hogy a földek művelésből való kivonása egyáltalán nem egyszerű,
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Advent Baracson

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten.

Évzáró, év végi események
a nyugdíjasoknál
Az utolsó negyedévben is sok program, esemény színesítette
életünket. Részt vettünk az Idősek világnapi rendezvényen, ahol
Straub Dezső szórakoztatott bennünket. Köszönjük.
Bekapcsolódtunk a szüreti mulatságba, a Faluháznál finom
süteményekkel és jókedvre derítő italokkal fogadtuk a felvonulókat.
Október 23-án koszorúztunk és részt vettünk a megemlékezésen.
Együtt ünnepeltük az óvodásokkal a Márton napot. Felidéztük
Márton püspök legendáját, vidám körjátékok után libazsíros
kenyérrel, és a nagyik által sütött finom kaláccsal, kuglóffal kínáltuk kis vendégeinket. Az újbor kóstolás is elengedhetetlen
Márton napján, ami meg is hozta kedvünket; vidám nótázással
fejeztük be a napot. (A gyerekeket természetesen csipkebogyó
teával kínáltuk meg.)

Fejes Ádám verse
Nagyon sok szeretettel hívom meg Önöket
adventi hétvégéinkre!
Hagyományainkhoz híven az idei évben is
megrendezzük adventi műsorainkat és vásárainkat.
December 4-én, vasárnap 10 órától
gyermekműsorral várjuk a Mikulást a Faluházba,

November 18-án tartottuk évzáró rendezvényünket a Fehér
Akác vendéglőben, ahol az év értékelése után köszönetet
mondtunk polgármesterünknek, a megjelent képviselőknek
és támogatóinknak, és természetesen a tagságnak, a sok-sok
munkáért, támogatásért, szeretetért. Éves elképzeléseinket,
programjainkat csak így tudtuk maradéktalanul megvalósítani.
Köszönjük szépen mindenkinek a legkisebb segítséget is.

majd 16 órától ünnepi műsoron vehetünk részt
Baracs-Templomoson, a helyi templomban.
December 11-én 16 órai kezdettel
Baracs-Apátszálláson, a római katolikus templomban
a Szironta Csengettyű együttes ünnepi koncertjét
tekinthetik meg.
Adventi sorozatunk befejezéseként
december 18-án, vasárnap 16 órai kezdettel
a Faluházban ünnepelhetjük a Falukarácsonyt.
Az ünnepi műsort a helyi és környékbeli kézművesek
munkáinak adventi vására nyitja meg. Meleg teával,
forralt borral és zsíros kenyérrel várunk mindenkit.
Ünnepi rendezvényeinken a helyi civil szervezetek
és intézmények dolgozói és tanulói, valamint
meghívott fellépők szerepelnek.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, hogy
együtt tegyük meghittebbé karácsonyunkat!
Miskolczi Ildikó

BARACSI SZÓ

2016. december

Közeledik az év vége, várjuk a Mikulást, az adventi és a karácsonyi ünnepeket.
Kiskarácsonyi ünnepünk december 19-én du. 3 órakor kezdődik az ÖNO-ban, melyre minden tagunkat sok-sok szeretettel
várjuk!
A közelgő ünnepek alkalmából mindenkinek kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag nagyon boldog új évet kívánok!
Talpai Tiborné
elnök
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Iskolás hírek
Október végén a hetedik osztályosok jóvoltából egy felemelő
műsorral emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. Az 1956-os
eseményeket idézték fel tanulóink, felkészítőjük: Mátyásné
Kohut Zsanett. A szereplők: Hévizi Marianna, Csikós
Zsófia,Nagy Regina Kiara, Lénárt Csanád, Timár Dorina,
Deme László, Rumann Alexandra, Killer Kilián, Barányi
Alexandra,Tóth Márk, Szabó Benjámin, Ragány Dániel.
November 16-án nyílt tanítási napot rendeztünk iskolánkban,
ahol a megjelent kedves szülők, nagyszülők, hozzátartozók
betekintést nyerhettek gyermekük mindennapi iskolás tevékenységébe.
A dunaújvárosi Kereskedelmi Szakiskolában megrendezett műveltségi vetélkedőn az iskolánkat képviselő négyfős csapat a
4. helyezést érte el. Csapattagok: Barányi Alexandra, (7.
oszt.), Rumann Alexandra (7. oszt.), Berényi Lívia (8. a
oszt.), Galanisz Viktória (8. a oszt.).
November 18-án rendezték meg a hagyományos mesemondó
versenyt Nagyvenyimen. Iskolánkat az 1. osztályból Nagy Máté
Tamás, 2. osztályból Kiss Zsófia, 4. osztályból Deák Lili képviselte. A tanulók 4. helyezést értek el.
November 22-én került sor a dunaújvárosi Petőfi Sándor
Általános Iskolában a komplex természettudományi vetélkedőre,
ahol 7. és 8. osztályos tanulók 3-3 fős csapatokban mérhették össze tudásukat. Előzetes feladatuk volt egy társasjáték
elkészítése. Összesen hét csapat vett részt a versenyen. A versenyzőknek különféle tesztfeladatokat kellett megoldaniuk matematika, kémia, fizika, biológia és földrajz témakörökben, 60
perc alatt. A baracsi iskolát képviselő csapat - melynek tagjai
Csikós Zsófia (7.oszt.), Talpai Viktor (8. b oszt.) és Tardi
Marcell (8. a oszt.) voltak – az előkelő 3. helyezést érték el.
Felkészítőjük: Oroszi Katalin tanárnő.
A hónap utolsó csütörtöki napján rendeztük meg iskolánkban a
már szintén hagyományosnak számító környezetvédelmi vetélkedőt, alsó tagozatos diákok számára.
A verseny idei témája – az Európai Hulladékcsökkentési Hét
apropójából – a szelektív hulladékgyűjtés volt. A feladatok között szerepelt például puzzle, totó, és megtanulhatták a gyerekek, hogy a különböző színű hulladékgyűjtők milyen hulladék
tárolására szolgálnak. A verseny szervezője: Balogné Kakuk
Adrienn tanító.
Úr Emese
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Fergeteges Márton napi Óvodás SzM bál
Márton napi rendezvényünkkel egy sok éves hagyományt, az
Óvodás Bált szerettük volna újraéleszteni. Az óvoda dolgozói a
szülőkkel közösen vetették bele magukat a bál szervezésébe.
Mire is lenne szükség? - tettük fel a kérdést. Igyekeztünk minél
több embert megnyerni bálunkhoz, ezzel is segítve az óvodás
gyerekek programjainak, játéktárának, eszközeinek bővítését.
Első lépésben plakátot gyártottunk, és belépőjegyeket készítettünk. Utóbbiban még a gyerekek is segítettek, ők színezték a
belépőjegyek és a támogatói jegyek libáit.
Folyamatosan érkeztek a tombola és zsákbamacska felajánlások, amiket futószalagon csomagoltak a dajka nénik. A kisgyertyáktól a kenyérpirítón, tortákon, italokon át, egészen a 2 fős
balatoni nyaralásig színes volt a paletta!
Az SZM tagok szorgos jegyárusításba kezdtek, vitték a bál hírét.
Ez olyan jól sikerült, hogy számunkra sem várt igény kezdett mutatkozni a bál iránt. Elég gyorsan biztossá vált, hogy helyszínként
a tornateremre lesz szükségünk, hiszen az utolsó hétre 248 főre
25 asztalfoglalásunk volt!
Tovább szerveztünk. Ekkor már segítségünkre volt több baracsi
egyesület. Nélkülük nem is tudtuk volna megoldani, hogy en�nyi embert fogadhassunk. Nagyon szépen köszönjük Baracs
Nagycsaládosok Egyesületének, Baracs Horgász Egyesületének,
Baracs Önkormányzatának az asztal, szék, pad és tombola felajánlásokat.

Hajnalig tartott a vigadalom. Bízom benne, hogy sokaknál igaz
lesz a hiedelem: Aki spicces lesz a bortól Márton napon, az a
következő évben megmenekül a gyomorfájástól és a fejfájástól.
Nagyon szépen köszönjük minden szülő, dolgozó és párjaik munkáját – legyen szó akár a bál utáni reggeli pakolásról, szervezésről, díszítésről, sütésről, és még lapokon át sorolhatnám –,
valamint mindenkinek, akár egyesület, akár civil ember a felajánlásokat, bármilyen nemű támogatást.
Mindezeknek köszönhetően egy nagyon jó hangulatú, hajnalig
tartó bálon vehettünk részt, és ami a lényeg, ennek köszönhetően szép bevétel gyűlt össze az óvodás gyerekek részére.
Egészen pontosan 328. 300 Ft, amit mindenképpen a szegényes udvari játékkészlet gazdagítására fogunk fordítani!
Remélem, jövőre újra hasonló létszámmal találkozunk!
A szervezést mi mindenképpen vállaljuk!
Köszönettel, a Baracsi Négy Vándor Óvoda dolgozói és gyermekei nevében
Németh Dóra
óvodapedagógus

Köszönöm Sebestyén Tamásnak a mindent átfogó szervező és
segítő munkáját, különösképpen az összekötő szerepét!
A gyerekek, az óvó nénik és szülők folyamatosan készítették a
dekoráláshoz szükséges libákat, libás alkotásokat, asztali lámpásokat.
Minden készen állt a bálhoz, pénteken pakolhattunk. Itt szeretnénk megköszönni a Baracsi Önkormányzatnak, és az ő
képviseletükben Berényi Csaba és emberei segítségét, hogy a
Nagycsaládosok Egyesületétől kölcsönkapott székeket, asztalokat összeszedték és felhozták a Faluházba, nekünk már csak
szortírozni kellett.
Rengeteg szorgos kéz - közöttük a közösségi szolgálatos fiatalok - gyűlt össze, így nagyon gyorsan végeztünk a kipakolással,
díszítéssel. Hangulatos helyszínnel várhattuk szombat esti vendégeinket.
Szombaton nagy lelkesedéssel és nem kevés izgalommal vártuk
az első vendégeket. Fogadásukhoz szintén a szülőktől és dolgozóktól kaptunk segítséget, sütemények formájában. Amik csak
jöttek, és jöttek, és jöttek…. Nagyon szépen köszönjük, hogy
ezeknek a felajánlásoknak hála, bőven tudtunk minden asztalhoz
juttatni!
Szépen gyűltek a vendégek, ettek, ittak, vigadtak! Az érkezőktől
is folyamatosan kaptuk a tombola felajánlásokat. Köszönjük a
Baracs-Templomosi Baráti Kör Egyesület ajándékutalvány felajánlásait. A talpalávalót a Túri testvérek szolgáltatták. A hangulatra nem lehetett panasz, folyamatosan tele volt a táncparkett
táncos lábú bálozókkal. Közben folyt a tombola és zsákbamacska árusítás, sokan még kevesellték is (ígérjük, jövőre még többel
készülünk)! Az asztaltársaságok nagy gondolkodások közepette
töltötték ki az asztalokon elhelyezett kvízeket. Eljött az éjfél, kezdődhetett a tombolasorsolás, ahol minden nyeremény gazdára
talált. Utána pedig licitre került az est főlibája, amit Antal László
és felesége, Irénke dajka nénink készített és ajánlott fel. Igazi
remekmű talált gazdára! Reméljük, jól megy sora új családjánál!
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ADOMÁNYOK GYŰJTÉSE
KARÁCSONYRA
A Családokért Önkormányzati Társulás
Baracsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának
családsegítői a helyi rászoruló családok segítése,
karácsonyának szebbé tétele érdekében
gyűjtést szerveznek.

KÖSZÖNET ÉS JÓKÍVÁNSÁG
Köszönjük a helyi körzeti megbízottunk, Sebestyén Tamás
színvonalas előadását, amelyet november 23-án tartott a
Faluházban a bűnmegelőzésről. A kis létszámú, de lelkes
közönség számára hasznos információkat nyújtott, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni neki.

Kérjük, hogy aki teheti, jó állapotban lévő,
de már nem használt játékokat, mesekönyveket,
használati eszközöket, dísztárgyakat,
vagy tartós élelmiszereket küldjön be az ÖNO-ba
(Baracs, Kossuth L. u. 11. szám alá)!
A behozott felajánlásokat a „cipős doboz akció”,
valamint a „Falu karácsonya” keretében juttatjuk el
a rászoruló családokhoz.
Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

Kézilabda Diákolimpia
Sikeresen szerepeltek kézilabdás lányaink a diákolimpia őszi fordulójában.
Az első mérkőzésen fölényes 13:3-as győzelmet aratott csapatunk
a Nagyvenyim ellen. Góllövők: Bartók Csenge (3), Hévízi Mariann
(3), Berényi Lívia (3), Kurucz Dorka (3), Csikós Zsófia (1). A második mérkőzés végeredménye: Baracs-Pusztaszabolcs 12:7.
Góllövők: Kurucz Dorka (2), BERÉNYI LÍVIA (7), Bartók Csenge
(3). A harmadik mérkőzésen a nagy rivális, Adony ellen léptek
pályára a lányok. Fegyelmezett és remek játéknak köszönhetően
17:7-re győzött a baracsi csapat, így megérdemelten végzett az
első helyen. Góllövők: BERÉNYI LÍVIA (6), BARTÓK CSENGE (5),
Hévízi Mariann (2), Kurucz Dorka (2), Csikós Zsófia (1), Galanisz
Viktória (1).
VÉGEREDMÉNY:
I. Baracs, II. Adony, III. Pusztaszabolcs, IV. Nagyvenyim
– Kitűnő kapusteljesítmény, szép átlövések, remek betörések és
jó védekezés, jellemezte a játékunkat. A továbbjutás reményében hasonló jó játékra számítok a lányoktól a tavaszi fordulóban
is, melyet Nagyvenyimen rendeznek - mondta a csapat vezető
edzője: Kissné Izing Anita.

Köszönjük a helyi intézmények és szolgáltatók dolgozóinak, a
jelzőrendszeri tagoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek
és karitatív szervezeteknek az egész éves együttműködését,
és a családok segítése érdekében végzett munkáját.
Köszönjük mindazoknak a segítő személyeknek
a felajánlásait, akik 2016-ban hozzájárultak ahhoz,
hogy a rászoruló családok életét könnyebbé tehessük.
Segítőinknek és a falu összes lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés,
örömökben gazdag új esztendőt kívánunk!
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

KÖSZÖNET
Köszönjük a szeretetteljes napot a Templomosi Baráti Kör
vezetőinek és minden résztvevőnek. Nagyon jól sikerült
„DISZNÓTOROS Napot” tölthettünk velük. A jó hangulat, az
egymásra figyelés, a törődés, és a finomabbnál finomabb
ételek meghatározták a baráti összejövetel hangulatát.
További sikereket, és a közelgő ünnepek alkalmából kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánunk!
Utassyné Csörike és Renyákné Saci

A „Baracsért” Közalapítvány
Kuratóriumának tájékoztatója
A „Baracsért” Közalapítvány Kuratórium
- 2016. szeptember 13-án egy 10 éves baracsi kisfiú
gyógykezelését 110 ezer forinttal támogatta,
- a december 4-ei Mikulás ünnepség színpadi előadását
40 ezer forinttal támogatja.
Bálint Mihály
kuratórium elnöke
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TISZTELT BARACSI LAKOSOK!
Idei évben szeretnénk elindítani
magán egészségügyi szolgáltatásainkat, melynek keretében a
páciensek előre egyeztetett időpontban, sorban állás nélkül otthonukban, vagy éppen az ÖNO-ban
(Kossuth L. u. 11., a focipálya felől
megközelítve) vehetik igénybe a
különféle laboratóriumi vizsgálatok
elvégzéséhez szükséges vérvételt,
akár orvosi beutaló nélkül is.
További egészségügyi szolgáltatásaink: Mobil EKG, vérnyomás-,
vércukor-mérés, injekció beadása (orvosi ellenőrzés alatt).
Tevékenységünk során folyamatosan törekszünk arra, hogy
szolgáltatásainkat a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon
nyújtsuk az igénybevevők részére. Ezzel együtt törekszünk a
megbízhatóságra, törekszünk arra, hogy a páciensekkel a legtökéletesebben együtt tudjunk működni.
Bízunk abban, hogy amennyiben szolgáltatásainkat eddig még
nem vette igénybe, a jövőben önt is a megelégedett páciensek
között üdvözölhetjük.
Tisztelettel,
Szücsné Dobos Zsuzsa 0620 392 0977
Vig-Zloch Eszter 0670 526 1241

BARACSI
ÜNNEPI MISEREND
Baracs - Templomos:

Karácsonyi Szentmise
December 24. délután 17 óra
December 26. délelőtt 9 óra
Vízkereszti szentmise: 2017. január 7. 17 óra

Baracs-Apátszállás:
Karácsonyi Szentmise
December 24. este 18 óra
December 26. délelőtt 10 óra
Vízkereszti Szentmise: 2017. január 7. 16 óra
Krisztofory Valter plébános
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