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Önkormányzati tájékoztató 2017. január
„Az életnek nem kell feltétlenül egyszerűnek lennie, csak tartalmatlan ne legyen.”
Lise Meitner (Jonas Jonasson: Az analfabéta, aki tudott számolni c. könyvéből)

Kedves olvasóm, először is boldog új évet kívánok. Kívánom,
hogy ebben az évben is - a zaklatott nagypolitika ellenére
- legyen módunk településünkön, otthonunkban regenerálódni, közösségi programjaink adjanak alkalmat a közös találkozások tartalmas megélésére.
Ez évi önkormányzati programjaink ismertetése előtt érdemes visszatekinteni, mit tettünk 2016-ban. A legnagyobb
megvalósulóban lévő beruházásunk a templomosi ivóvíz gerincvezeték cseréje és a már elkészült három új buszmegálló. A munkák befejezése: április 30.
Több pályázaton is indultunk. Az apátszállási háziorvosi és
fogorvosi rendelő felújítására és energetikai korszerűsítésére
beadott pályázat nem nyert. A templomosi rendelő felújítására és átalakítására terveket készíttetünk, hogy azt is tudjuk
majd pályázatra beadni. A konyha építésre beadott pályázatunk nem nyert. A legjelentősebb beadott pályázatunk az új
óvoda építésére még nem került bírálatra. A pályázatunk jó,
komplett engedélyes tervvel rendelkezünk.
A Templomoson lévő, volt gyógyszertár és posta épületből kívánunk átalakítással múzeumot és tájházat építeni. Nagyon
jelentős volt a nyáron végzett társadalmi munka, ami során
a belső vakolat a legtöbb helyiségben lekerült, így a felújítás
során erre nem kell költenünk. Erre az épületre is kiviteli
tervvel rendelkezünk, és szintén beadtuk a pályázatot, aminek a bírálata szintén folyamatban van.
A nyár folyamán a Duna-parti részen lehetőség adódott volna ivóvíz bevezetésre, szennyvízcsatorna építésre, és a terület belterületbe vonására. Önkormányzatunk ehhez majd’
300 millió forintot tudott volna hozni. A szennyvízelvezetőrendszer építésének uniós támogatásához a területnek belterületnek kell lennie, és ivóvízbekötéssel kell rendelkeznie
az ingatlanoknak. Az ingatlan-tulajdonosoknak a belterületbe vonást, az ivóvíz kiépítést, és a szennyvízvezeték építésének a faluban már korábban kalkulált önrészét kellett volna
fizetni, ami előzetes számításaink szerint összességében
ötszázezer forint lett volna. Mivel az ott ingatlannal rendelkezők ezt az összeget magasnak tartották és igyekezetünket
elutasították, így sajnos belátható időn belül ott fejlesztésre
nem lesz lehetőség. Mivel az utak nagyon rossz állapotban
vannak, így azok felújítása ezek után továbbra is elmarad és
csak a foltozást folytatjuk tavasszal. Általában elmondható,
hogy minden, a lakosság vagyonát és a magántulajdona értékét növelő önkormányzati beruházás során kérünk hozzájárulást.
Továbbra is nagy problémát okoz a másik három külterületünk. Baracs két fő részből áll, és négy, fejlettségi szintben

nagyon eltérő külterületi zártkertből: Duna-part, Baracskeszi
(korábbi Nagyvenyimi zártkert elnevezésű), a Diós, és a
Szélescsapás mente. A külterületen egyre többen életvitelszerűen élnek, és abban a pillanatban, ahogy odaköltöztek,
igényeik megnőnek. Sajnos, ezen területek fejlesztése továbbra sem élvez elsőbbséget, sőt, ismerve a dunaújvárosi
hajléktalanszálló közeli bezárásának tervét, még inkább
meg akarjuk akadályozni a bizonytalan egzisztenciával bíró
személyek külterületre történő beköltözését. A kommunális
adó egységes bevezetésével az volt a célunk, hogy a közös
költségekhez mindenki egyformán járuljon hozzá. Tehát a
külterületen élők nem „befizetnek évi tízezer forintot, hogy
jó legyen az útjuk”, hanem hozzájárulnak a falu működtetéséhez.
A működtetés hatékonyabbá válásához jelentős segítség,
hogy kétszer is kaptunk 112 millió forintot. Mivel korábban
nem volt hitele az önkormányzatnak, így jogosultak vagyunk
a „nemkonszolidációs” állami támogatásra.
A Faluház felújítása és energetikai korszerűsítése, valamint
a ravatalozó felújítása is ebből a támogatásból valósul meg.
Most januárban kezdődik a munka. Az iskolások testnevelési
óráinak megtartása számunkra fontos, így a kivitelező igyekszik a belső munkálatok gyors elvégzésére. Ennek ellenére
természetesen a felső kopolit üvegek leszerelése, az újak
beszerelése, és a világítás felújítása nem kis munka, ezért
Folytatás a 2. oldalon
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lesznek teremhasználati korlátozások. Kérjük a tanárok és a
szülők megértését a nehézségek elviselése érdekében. Sajnos, minden területen, ahol fejlesztések lesznek, nehézséggel, korlátozással kell számolni - de bízom benne, hogy ez a
legtöbb helyen megértésre talál, hiszen azért csináljuk, hogy
a meglévő rossz állapot helyett jó állapot legyen.
A Ligetsori övárok megépítése várhatóan márciusban kezdődik. Itt a gazdákkal kell megállapodásra jutnunk, hogy a
tavaszi munkákat ne akadályozzuk. Természetesen nem kívánunk taposási kárt okozni, de szintén kérjük megértésüket. A Wesselényi utca is felújításra kerül, a Kossuth Lajos
utcától a Május 1. utcáig tartó szakaszon.
Az idei évre húzódott az önkormányzati utak karbantartásához szükséges gépbeszerzési pályázat kiírása, amelyen
szintén indulni kívánunk egy traktor, és a hozzá tartozó hótolólap, fűkasza, és egyéb kiegészítő berendezések beszerzésével.
Sok nagy döntést kellett hoznunk 2016-ban, és talán az
egyik ezek közül a vállalkozó önkormányzattá válásunk, aminek fő eleme a kertészet létrehozása. A hajdan volt „pedagógus-földek” majdnem tíz hektárján kívánunk gazdasági
tevékenységet folytatni. Első lépésként gyümölcsöst telepítünk, mintegy öt hektáron. Tervezzük továbbá zöldség-,
fűszer- és virágkertészet létrehozását is, valamint a megtermelt termékek kereskedelmét. A termelés elsősorban a
majdani konyha ellátására alapul, de a felesleget értékesítjük, illetve tovább-feldolgozásra kerül.
Az önkormányzat birtokában lévő erdőt december végén
kitermeltük, annak rendbetétele és újbóli fásítása az idén
megtörténik.
A 2016. év is sok munkával telt, a fent olvasottakon túl
még sok egyéb jelentős eseményt, programot szerveztünk,
amik nagy leterheltséget jelentettek mind a hivatal dolgozóinak, mind a képviselő-testület tagjainak. Köszönöm odaadó
munkájukat!
Köszönet illeti a civilszervezetek vezetőit és tagjait is áldozatos munkájukért. A települési önkormányzat államigazgatási szerepkörén és a helyi gazdaság szervezésén, valamint
a fent leírt infrastrukturális beruházásokon túl a helyi társadalom megszervezésével kell, hogy leginkább foglalkozzon.
Az identitás növelése, az itt nevelkedő gyermekek helyben
tartása rendkívül fontos a jövőnk szempontjából. Pozitív változás ugyanakkor, hogy egyre többen költöznek hozzánk,
egyre többen értékelik az elmúlt év fejlesztéseit azzal is,
hogy felfedezték Baracsot, mint élhető és szerethető falut,
ahová érdemes lakni jönni, és ahol érdemes élni.
A fentebb jelzett földrajzi széttagoltság nehézséget jelent az
egységes identitás (önmeghatározás) megteremtésében.
Nehézséget jelentett például, hogy a rendes szokásos februári lakossági fórumot is két helyen kell megtartani, sőt
nyáron még egy kisebb tájékoztatót tartani a Duna-parton.
Ezen különálló tájékoztatók érzésem szerint nem hozták
meg a kívánt hatást, mivel az adott településrészen élők
nem szembesültek más településrészen élők problémá2

ival, így csak és kizárólag mindegyik a saját háttérbeszorultságáról volt/van meggyőződve. Ezzel a gyakorlattal most
(kísérleti jelleggel) szakítunk, és mindenkit egy helyre, egy
időpontra hívunk. A lakossági fórum lényege, hogy tájékoztatást kapjon minden érdeklődő a képviselő-testület munkájáról és jövőre vonatkozó elképzeléseiről. Ezek értékelése
akkor objektív, ha minden területről vannak lakosok, akik
tudomást szereznek egymás életéről, majd beszámolnak
a környékükön élőknek a hallottakról, sőt, az év folyamán
építő ötleteikkel kapcsolódni tudnak a jobb és hatékonyabb
megvalósításhoz. Most az idén ez azért is rendkívül fontos,
mert településfejlesztési koncepciót, stratégiát készítünk. A
fejlesztési elképzelések rendezése és a stratégia megalkotása azért fontos, mert ezáltal olyan iránymutatás készülhet,
amely több évre is előremutató lesz. A stratégiaalkotás magába foglalja mind a gazdaság élénkítés, mind a kultúra,
mind a szabadidő hasznos eltöltését, mind az egészséges
élet feltételeinek megteremtését, bármit, amit közösségünk
fontosnak tart. Tehát a most következő lakossági fórum egyúttal lehetőséget is teremt arra, hogy bárki javaslattal éljen
a jövőképre vonatkozóan. A lakossági fórum, a közmeghallgatás 2017. február 8-án szerdán 17 órakor lesz a
Faluházban. Templomos Móricz buszmegállóból 16 óra 30
perckor autóbusz indul. (Bízunk benne, hogy így a tavalyi
négy érdeklődő helyett sokkal többen tudnak majd eljönni,
hiszen így csak a buszmegállóig kell gyalogolni, és nem a
Kisiskoláig.) Lényeges lenne, hogy a Duna-partról, valamint
Baracskesziből is többen érkezzenek.
Jelen újság terjedelme nem teszi lehetővé, hogy mindenről
részletesen beszámoljak, így kérem, hogy aki olvassa írásom, vegye rá szomszédját, barátját a közmeghallgatáson
való részvételre. Annál is inkább fontos lenne a személyes
jelenlét, mert így legalább arról beszélhetnénk, ami a lakosokat érdekli, nem arról, amit feltételezek, hogy érdekli. A
választásos demokrácia hibájául róják fel, hogy a ciklusok
végén folyik a harc a szavazatokért, addig meg a vezetőket
nem érdekli, mit akar a lakosság. Nos, ez nálunk - mivel
minden évben tarunk februárban fórumot - nem így van.
Ugyanakkor a kevés résztvevő jelenthet érdektelenséget, de
jelenthet megelégedettséget is. Minden esetben szükség
van munkánk visszajelzésére.
A jelzés nemcsak a képviselő-testület munkájáról szól, hanem azon civilszervezetekről is, akik bizony sokat tesznek
- önként - mindennapjaink szebbé tétele érdekében, de
sok magánszemély is van, aki önzetlenül segít, ha hozzá
fordulunk segítségért. Tehát, amikor munkánk megítéléséről beszélek, akkor abban benne van a képviselő-testület,
a hivatal dolgozói, az önkormányzat dolgozói, a Családokért
Önkormányzati Társulás dolgozói, a közmunkásaink, a civil szervezeteink, és a segítő magánszemélyek. Eredményt
csak közösen tudunk elérni.
Kívánom mindannyiunknak, hogy békés, jó módban élők települése legyünk, akik szeretik lakóhelyüket, és gondozzák
azt gazdaságilag és szellemileg egyaránt.
Boldog új évet kívánok és jó egészséget!
Várai Róbert, polgármester
2017. január
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„Mikor már az akarat nem segít”
Ismét egy kisgyermek gyógyulását segítette elő falunk lakossága. György Viktor 11 éves kisfiú oxigénhiánnyal született
és már rengeteg műtéten van túl.
Szüleik segítségért fordultak hozzám, hogy van egy
„Borsóház”nevű rehabilitációs központ, ahol már pár alkalommal voltak Viktorral, és hihetetlen javulást idézett elő a
kezelés. De ez rengeteg pénzbe kerül.

Egy személyes élményemet hadd osszam meg:
Viktor mellettem volt, mikor egyszer csak átölelt és azt
mondta: Tudod, Zsolti ez életem legboldogabb napja!
Engem ez nagyon megérintett, végiggondolva, hogy min
ment már át ez a kisfiú, mennyi műtét, fájdalom jutott neki.
Köszönöm mindenkinek a család nevében a segítséget!
Mezei Zsolt

Megpróbáltam a segítséget megszervezni, és örömmel számolhatok be róla, hogy Panyik Dávid barátom mellém állt
és elkezdhettük a munkát. Egy jótékonysági napot hoztunk
össze.
Rengetegen segítettek, mikor meghallották a célt!
Első említésre Csapó Nóra gymstic edzőnő felajánlotta,
hogy délelőtt több híres edzővel csinál egy aerobic programot. Itt volt Katus Attila is!
Este egy jótékonysági bulin lehetett jótékonykodni; több
százan mulattunk György Viktor egészségére! Híres Dj-k
szórakoztattak, ingyen fellépett a Fiesta együttes sztárja
Csordás Tibor is!
Felsorolni lehetetlen a segítők névsorát, hiszen a boltosoktól
a Baracs SE-ig, az Önkormányzattól a Polgárőrségig szinte
mindenki segített abban, hogy Viktor gyógykezelésére minél
több pénz összegyűljön!
A nap tiszta bevételét átutaltuk a Baracsért Közalapítványnak. Több heti kezelésre gyűlt össze pénz.
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Tisztelt Földtulajdonosok és Földhasználók,
Kedves Támogatóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy anyagi hozzájárulásukkal és tanácsaikkal, bejelentéseikkel 2016. évben is segítették a Dunaújvárosi Vízi Társulat munkáját.
107 ezer hektáron, 24 önkormányzat területén, több mint
300 km vízfolyáson dolgoztunk saját embereinkkel és közfoglalkoztatottak bevonásával. Jelentősebb iszapolásokat végeztünk Perkátán, Bárányjárás környékén, Baracson a Kokasdi ér
felső szakaszán és Mélykúton, átereszt építettünk Sárosdon.
Az elvégzett gépi és kézi gaz- és nádkaszálás meghaladta a 4
millió négyzetmétert.

Köszönjük együttműködésüket 2017-ben is!
Boldog új évet kívánva,
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói

A munkavégzés részleteiről a www.dunaujvarosivt.tir.hu holnapról tájékozódhatnak. Az önkormányzatokkal történő
együttműködés és az Önök bejelentései segítenek minket abban, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ott hasznosítsuk, ahol a legnagyobb szükség van a beavatkozásra.
A téli időszakban, az ünnepek után folytatjuk a munkát.
Törekszünk arra, hogy a téli-tavaszi belvíz kialakulására érzékeny időszakra a medrek alkalmassá váljanak a csapadék
elvezetésére.
Reméljük, 2017-ben is tartalmas és gyümölcsöző lesz együttműködésünk, amelyet az Önök támogatása fog ismét megalapozni!

Íjászaink sikerei
A Baracsi Íjász Egyesület 2016. november 19-én a faluház
tornatermében íjászversenyre invitálta a tradicionális íjjal
lövő társaikat.
A 20 célos verseny alatt 3D-s állatokra, lőlapokra, ügyességi célokra kellett pontosan célozni. Az első 10 célon 5-15
méterre, míg a következő körben már 15-30 méter távolságra lőttek az íjászok. A teremíjászat nehézségét leginkább
az állóképesség jelenti, mivel kis területen kevés mozgási
lehetőséggel folyik a célvadászat. Új kihívásokkal is találkoznak a versenyzők, hiszen a gyakorlások, edzések alatt nincs
mód és lehetőség egy versenyen kihelyezett célok begyakorlására.
A közel 100 fős mezőnyben mutatkoztak be egyesületünk
új tanítványai is: Molnár Nikolett, Kovács Nelli, Gerics
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Anna, Jákli András, Jákli Péter, Gerics Ákos, Nagy
Kevin, Lénárt Csanád, Szloboda Balázs. Többeknek ez
volt az első versenyük, de az izgulások közepette is nagyon
ügyesen teljesítettek, arról nem is beszélve, hogy némelyikük még csak az alapok elsajátításánál tart.
A Baracsi Íjász Egyesület 3 tagja: Balogh Csaba, Balogh
Kristóf és Terman Szilárd, 2016. december 6-13-ig Kínában (Kunming) megrendezett íjászversenyen vett részt.
Az idei évben megrendezett Történelmi Országos és Világbajnokságon elért eredményük alapján 10 fő tradicionális
íjász képviselte hazánkat. A kimerítő utazás után szívélyes
fogadtatásban részesültek. Megismerkedtek a város neve-

zetességeivel és a kínai gasztronómiából is ízelítőt kaptak.
Verseny egy iskolaközpont sportpályáján zajlott, 30-40-5060 méteres távon kellett pontosan célba találni a 120 fős
mezőnynek.
A vasárnapi döntőbe mindhárom egyesületi tag kvalifikálta
magát, ahol már párbajjal dőlt el a továbbjutás sorsa. Balogh Kristóf és Terman Szilárd a legjobb 32-ben búcsúzott a
mezőnytől, Balogh Csaba a legjobb 16-ba jutott.
Aki szeretné megismerni ezt a sportot, kipróbálni az íjászatot
(felnőttek is), bátran keressék fel egyesületünket keddenként (18.30- 20 óráig) a Faluház tornatermében.
Íjász Egyesület Baracs

Sportsikerek
Három sportágban is kiváló eredményeket produkáltak iskolánk tanulói. Meggyőző fölénnyel körzeti bajnok lett futsal
csapatunk. A fiúk a döntőben 10:1-re és 4:1-re múlták felül
ellenfeleiket (Kulcs, Besnyő). Szép játékkal és látványos gólokkal örvedeztették meg a kilátogatókat.
A csapat tagjai: Szabó Benjamin, Dankó Alex, Klauz Botond,
Tömöri Balázs, Nagy Damján, Gráczer Máté, Balázs Roland,
Szaló Szabolcs, Fekete Áron, Bartalos Mihály, Killer Kilián
Zsolt
Testnevelő tanárok: Úr Emese, Benkéné Juhász Márta
A felkészülésben segítségett nyújtott Bebesi Csenger Belián
Remekül helytálltak úszóink is az iváncsai körzeti döntőn.
Kenyér Lilla 4. osztályos tanuló nagy fölénnyel utasította maga
mögé ellenfeleit 50 méteres hát- és gyorsúszásban. Jól szerepeltek 8-os tanulóink is. Gerics Ákos arany-, míg Kuminka
Roland ezüstérmet nyert a saját korcsoportjában.
Tornászaink is megkezdték remek szereplésüket. Kalocsán az
Öcsi bácsi kupán vettek részt, ahol három korosztályban is
érmet nyertek. Kettő aranyat és ezüstérmet akasztottak a lányok nyakába a csapatdöntők során. Kellemes meglepetésre
mind a három korosztályban baracsi tornász hozta haza az
egyéni aranyérmet. Karászi Panna, Fodor Maja, Hévizi Marianna egyaránt első lett, a mindössze 2. osztályos Nagy Nikolett
bronzérmet nyert az egyéni összetett verseny során.
A versenyen a következő eredmények születtek:
I. korcsoport:
I. Baracs (Markulinec Jázmin, Nagy Nikolett, Karászi
Panna, Kiss Zsófia),
egyéni: I. Karászi Panna, III. Nagy Nikolett
II. korcsoport:
II. Baracs (Kiss Beatrix, Kenyér Lilla, Fodor Maja, Simon
Réka),
egyéni: I. Fodor Maja
III. – IV. korcsoport:
I. Baracs (Csillag Szabina, Árva Gréta, Hévizi Marianna),
egyéni: I. Hévizi Marianna, V. Baracs „B” (Fodor Karina,
Molnár Anna, Keszler Alexandra, Rónás Adél)
A csapat felkészítői: Árváné Fekete Anikó, Benkéné Juhász
Márta
Sportolóink nagyon eredményesen kezdték ezt a félévet, reméljük hasonló lesz a folytatás is.
Benkéné Juhász Márta
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Iskolás hírek
December elején a hagyományokhoz híven iskolánkba látogatott a francia Mikulás.
A gyerekek már izgatottan várták ezt az eseményt, ezért lelkesen
díszítették a folyosóra felállított fenyőfát, valamint osztálytermeiket. E napon a második osztályos tanulók vidám műsorral
kedveskedtek a Mikulásnak és a vendégeknek.
A téli szünet előtt a diákönkormányzat közreműködésével idén
is lezajlott a már szokássá vált osztálydíszítő verseny értékelése.
Tanulóink a hosszabb pihenő előtt a Falukarácsony programját
színesítették szereplésükkel.

Pedagógusunk
kitüntetése
Decemberben Fejér Megye Diáksportjáért elismerésben részesült Benkéné
Juhász Márta, iskolánk
testnevelő tanára.

Márti néni az eredmények és részvétel mellett fontosnak tartja a rendszeres testmozgást, egészséges életmód kialakítását
tanulóinál.
Nyugodt, empatikus személyisége, a gyermekekkel való jó kapcsolata és együttműködése mind-mind hozzásegítik az eredményekhez és sikerekhez.
Köszönjük! Az elismeréshez pedig szívből gratulálunk!

Baracsi kitüntetett
A tavalyi évben nyújtott teljesítménye alapján Árva Gréta 6.
osztályos tanuló kapta meg a körzet jó tanuló-jó sportolója díjat. Gréta rendkívüli szorgalmának és alázatosságának
köszönheti az elismerést. Tanulmányi munkája 4,9 volt, a
kiváló eredmény mellett a sportban is maradandót alkotott.
Tornában az eddigi egyik legjobb eredményt érte el az országos elődöntőn, ahol a dobogó második fokára állhatott.
Ugyanezen a pécsi versenyen a csapattal is ezüstérmes lett,
míg az országos döntőn, Budapesten 6. helyezést ért el a
csapatával. Kiválóan szerepelt a mezei futó diákolimpián
is, Székesfehérvárott, ahol az előkelő 6. helyezést érte el.
Ezenkívül a kisiskolák atlétikai csapatának is tagja volt, ahol
aranyérmet nyert társaival. Az iskolai sport mellett az élsportban is jeleskedik, kajak-kenuban kimagasló eredményeket
ért el az országos diákolimpián és az egyesületi versenyeken
is. Számos érmet és helyezést gyűjtött be az elmúlt évben.
Grétára nagyon büszke az iskola, igazán jó helyre került ez a
megtisztelő cím. Osztályfőnöke Pukli Zsuzsanna, testnevelő
tanára Benkéné Juhász Márta.
Benkéné Juhász Márta

„Márti néni” nevéhez
számos jelentős sporteredmény fűződik, több
sportágban. Rendszeresen készíti fel tornászait
a különféle megmérettetésekre, legyen az például diákolimpia, a kalocsai
Öcsi bácsi kupa, vagy a
Széchenyi-héten rendezett háziverseny. Labdarúgóinkat szintén a diákolimpiákon versenyezteti. A hagyományos
adonyi futóversenyen minden évben eredményesen szerepelnek tanulóink.
Kézilabda sportágban legutóbb körzeti döntőt nyertek a IV. korcsoportos lányok. Ebben a félévben úszásban is megmutathatta tehetségét három baracsi tanuló az ő közreműködésével.
Az előző tanévben a Kisiskolák Országos Sportversenyén, Gyulán, atlétika sportágban a IV. korcsoportos fiúk a II. helyezést
érték el.
Az eredmények mellett számos részvétellel, az ország több
pontján versenyezve viszik magukkal tanulóink Baracs hírnevét.
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Decemberi hagyományőrzés
a nyugdíjasoknál
Mint az év többi hónapjában, decemberben is a hónaphoz
kapcsolódó hagyományok felidézésével teltek programjaink
egyesületünkben.
December 6-án fogadtuk a francia Mikulást és a küldöttséget,
közöttük Montois La Montagne alpolgármester asszonyát,
aki először járt Baracson.
Nagy elismeréssel szólt az egyesület munkájáról és a dalkör
színvonalas előadásáról.
Apró, általunk készített ajándékkal kedveskedtünk a küldöttségnek.

Fotó: Magyar József
Jótékonykodtunk is karácsony alkalmából. A Dunaújvárosi
Hírlap kezdeményezésére pogácsát sütöttünk: Bruzsa Sándorné, Talpai Tiborné, Szadeczkyné Rédl Julianna, aki részt
vett a kiosztásban is.
Egyesületünk bekapcsolódott és támogatta a Kocsis Sándor képviselő által kezdeményezett, a baracsi rászorulóknak
szervezett jótékonysági akciót. A kiosztásban aktívan részt
vett Magyar József vezetőségi tagunk, aki nagy lelkesedéssel szervezte meg a szilveszteri mulatságunkat is.
Minden tagunknak nagyon köszönöm az egész éves támogatást, a rendezvényeken való aktív részvételt és a sok-sok
segítséget. Nagyon Boldog Újévet kívánok és nagy szeretettel várunk benneteket a 2017. évi programjainkra.
Végül szeretném megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel 2016. évben,
mely összeget - 90 000 Ft - olyan programokra fordítjuk, melyekben minden tagunk részt vesz.
Kérjük, támogassanak bennünket a következő évben
is. Köszönjük! Adószámunk: 18490578-1-07
Talpai Tiborné elnök

Gyere velünk!

Úti cél: a Fővárosi Nagycirkusz.

Fotó: Szél László
Falukarácsonyon egyházi énekekkel és verssel köszöntöttük
a jelenlevőket a Faluház előtt felállított betlehemnél.
Süteménysütőink díjakat és elismeréseket vettek át a zsűritől, Pintér Lajosné 2. helyezett, Szadeczkyné Rédl Julianna
elismerésben részesült.
Egyesületünk tagjai közül 50 fő vett részt a december
19-én, hétfőn megtartott kiskarácsonyi ünnepünkön, ahol
Vida Sándorné és Szél László gyönyörű karácsonyi verset
mondott, majd Németh Mihályné irányításával adventi és
karácsonyi dalokat énekeltünk.
Minden megjelent tagunkat szaloncukorral ajándékoztuk
meg. Bensőséges, szép ünnep volt.
BARACSI SZÓ
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Az előadás címe: Dima Karácsonya
2017. január 8. (vasárnap) a délutáni előadásra
szervezem a csoportot.
A busz indulása: Baracs faluház 12:30-kor,
Dunaújvárosban is megállunk.
A belépő felnőtteknek: 5000 Ft-ba,
gyerekeknek: 4000 Ft-ba kerül.
Várom jelentkezéseteket
a következő telefonszámon: 0630 400 5798
Sutyera Marcsi
7

Világújdonság a testedzésben!
NEVE: Elit-Tréning-HKT.

Kidolgozója: Ivusza Tamás, sportszervező-menedzser, ’Wing
Csun’ Kung-fu oktató
Egy új, 100%-ban magyar fejlesztésű, a Szabadalmi
Hivatalban bejegyzett, eszközös testedzési és képességfejlesztő rendszer, kb. 300 gyakorlattal.
Nők és férfiak részére, felnőttek és gyerekek számára, életkortól függetlenül.
Kiválóan hozzájárul az egészséges állapot, a mozgásképesség
fenntartásához, visszanyeréséhez, fejlesztéséhez.
Az eszköz egy speciálisan kialakított rúd, melynek súlya: női/
férfi, 8-15kg.
Kezdő, középhaladó és haladó gyakorlatok bemutatását tartalmazó tananyaggal.
Sportágtól függetlenül jól beilleszthető az edzésekbe
a sikerek érdekében.
Előnyös a harcművészeknek (Kung-fu, Karate), ökölvívóknak,
testépítőknek, alakformálóknak, fogyni vágyóknak, vagy éppen
a rehabilitációs mozgásokhoz, akár idősebb korban is, a fiatalok
és a 40 felettiek számára pedig a testi erő, a mozgásképesség,
a mozgáskoordináció és a koncentrálóképesség, az akaraterő
fejlesztésére, megőrzésére is kiváló!

menedzsereknek, előadóknak, művészeknek, színészeknek,
táncosoknak,… is!
Továbbá:
Mindezeken túl, kiváló önvédelmi képességfejlesztő, ami szintén egyre fontosabb képesség lett napjainkra. Nem mindegy,
hogy adott esetben képesek leszünk-e megvédeni önmagunkat, értékeinket, szeretteinket.
A legkomplexebb és a legátfogóbb testedzési forma!
Ha számodra is sokat jelent a szabadság, az egészség, a természetes testmozgás, és szeretnéd megismerni, megtanulni,
vagy éppen oktatni, esetleg szeretnél részt venni a nyári sátoros, bográcsos, strandolós edzőtáborunkon:

JELENTKEZZ!

Jelentkezni lehet a dunaújvárosi MMK-ban szerdán,
pénteken 18 órától a 206-os teremben, vagy: e-mail-ben:
elittreninghkt@gmail.com; telefonon: 0620 317 3011
Üdvözlettel:
Ivusza Tamás

Otthon vagy a szabadban is gyakorolható, akár barátokkal, családtagokkal, vagy éppen egyedül.
Ajánlani tudom:
Kortól és nemtől függetlenül, az egész napos szellemi, valamint a fárasztó fizikai munkát végzők számára, a gyorsabb
regenerálódás és a kompenzációk, a jó kondi és a kívánatos
alak, valamint a mozgásképesség fenntartása, fejlesztése, vis�szanyerése érdekében! Orvosoknak, tanároknak, vezetőknek,

Süteménysütő verseny
Falukarácsonyi ünnepségünk keretében idén is meghirdettük
süteménysütő versenyünket. Az otthon elkészített édességeket Horváth Margit és Fehérné Pálfi Ágnes cukrászok értékelték.
1. helyezett: Paréj Jánosné (Pergelt diós szelet)
2. helyezett: Pintér Lajosné (Polgármester szelet)
3. helyezett: Kádár Edina Lejla (Havas táj)
Elismerésben részesült:
Németh Istvánné, Csillag Sándorné, Gerics Viktória, Horváth
Hajnalka, Fülöpné Molnár Beáta, Szadeckyné Rédl Julianna.
Köszönjük, hogy fakanalat ragadtak és a karácsonyi forgatagban időt szántak arra is, hogy „megédesítsék” falukarácsonyunkat.
Baloghné Bitó Ildikó

A tojások sárgáját gőz felett habosra keverjük, ha kihűlt, a
cukorral kikevert margarinnal összevegyítjük. Megtöltjük a lapokat (tetejét is megkenjük).
Grillázs: 10 dkg cukor, 5 dkg dió (darabolt)
A cukrot méz-sűrűre olvasztjuk, belekeverjük a darabolt diót,
majd vékonyan olajozott alufóliára öntjük és elsimítjuk.
Ha kihűlt, morzsásra törjük, a tészta tetejére szórjuk. 4-5 óra
elteltével szeleteljük.

Pergelt diós szelet
Tészta: 10 db tojásfehérje, 35 dkg porcukor, 4 evőkanál liszt,
30 dkg darált dió, 15 g szalalkáli
A tojások fehérjét a porcukorral kemény habbá verjük, a lisztet
és a szalalkálit óvatosan a habhoz keverjük, majd utoljára a
diót is hozzáadjuk. 4 lapot sütünk belőle.
Krém: 10 db tojássárgája, 20 dkg porcukor, 25 dkg margarin,
2 cs. vaníliás cukor
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Mézeskalácsot
sütöttünk
2016. december 20-án a közelgő karácsony alkalmából ismét megtartottuk a szokásos mézeskalácssütést az iskola
alsós diákjaival, és kísérőjükkel, Szondiné Szemző Magdolnával. A gyerekek vidám zsivaja betöltötte az ÖNO-t. Jókedvűen nyújtották, szaggatták a tésztát, élvezték a sütögetést
és a finom sütiillatot. A kisült sütit később közösen fogyaszthatták el a gyermekek. Köszönjük az iskola pedagógusainak
a szervezést és a gyerekek kíséretét.
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

HASZNÁLTRUHA
AKCIÓ
2017. január 11-én 9-14 óráig
ismét használtruha akciót szervezünk az ÖNO-ban
(Baracs, Kossuth L. u. 11.).
A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők.
Helyhiány miatt a továbbiakban sem tudjuk tárolni
a felajánlott használt ruhákat, eszközöket.
Ezért - a korábbiakhoz hasonlóan – a ruhákat csak
az akciót megelőző két napban lehet behozni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

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, 2017. január 04-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 1/BSz/2017.
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Ízelítő a Széchenyi Zsigmond iskola néptánccsoportjának életéből
Advent 3. vasárnapján a Mezőfalvi néptáncegyüttessel léptünk fel. Megidéztük a Luca napi szokásokat.

December 17-én évzáró gálán vettünk részt Előszálláson, ahol
egy jó hangulatú délutánt töltöttünk el.

December 13-án, Baracson folytattuk a lucázást, ahol az iskolát, az óvodát és az önkormányzati hivatalt is „teleszórtuk”
jókívánságainkkal.

December 18-án, Baracson, a falukarácsonyon a Nagyvenyimi néptáncegyüttessel közösen vittük színpadra „egy
nagycsalád karácsonyának pillanatait”

December 15-én, Nagyvenyimen, az Idősek karácsonyán
szerepeltünk, az előszállási néptáncosokkal együttműködve.

Mosonyi Csanád

A Faluházban járt a Mikulás!
Az év utolsó hónapja tartogatja számunkra a legtöbb ünnepet.
A tél beköszöntével minden gyermek nagy izgalommal várja
december hónap első ünnepét, a Mikulás érkezését.

Köszönet a támogatásért a Baracsért Közalapítványnak és
Baracs Község Önkormányzatának.
Baloghné Bitó Ildikó

2016. december 4-én a Faluházba 221 gyermek jött el, hogy
együtt várjuk a nagyszakállú megérkezését. Nagy izgalommal
vártuk a Mikulást, ám előtte a Kincses Színház: A krampuszfáját című interaktív előadásával szórakoztatta a gyerekeket és
szüleiket. A színészek, és természetesen kis segítőik igazi „mikulásvárós” hangulatot varázsoltak a tornaterembe. Öröm volt
látni a sok boldog, mosolygós arcot, az izgő-mozgó gyereksereget. A jókedv és a közös éneklés idecsalogatta a nagyszakállút
ezen a délelőttön is, aki természetesen az idén is ajándékokkal
teli puttonnyal érkezett Baracsra. Senki sem várt bíztatásra, a
gyerekek gyorsan közrefogták a Mikulást, verssel, énekkel, rajzokkal kedveskedtek neki. A Mikulás is meghálálta a gyerekek
szeretetét, és mindenki egy kis édességcsomaggal távozhatott
a rendezvényről.
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