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Önkormányzati tájékoztató
2017. évi költségvetés szöveges beszámoló
A 2016. éviről szóló zárszámadási rendeletet Baracs Község
Önkormányzata Képviselő-testülete ezt követően fogadja el
a jogszabályoknak megfelelően, így arról beszámolni nem
tudunk, ugyanakkor tájékoztatom a lakosságot, hogy feladatainkat a tervezett keretek között sikerült végrehajtani
a 2016. évben. Az önkormányzat felelősen gazdálkodott,
fejlesztéseket is meg tudtunk valósítani a kötelező feladatainkon túl.
A 2017. évi költségvetés összeállításakor bevételeink tervezésénél Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvényben biztosított állami támogatást, átengedett adóbevételeket vettük figyelembe.
Mint arról már korábban beszámoltunk, 2013. év óta nagymértékben megváltozott a finanszírozás, feladatfinanszírozást
léptetett életbe a jogszabályalkotó. Célzottan feladatokra
kapja az önkormányzat az állami támogatásokat, az átengedett adóbevételeket. A kötelező feladatellátáson túl a
jó gazda gondossága alapján jut csak minden másra. Ezt
segíti az önkormányzat saját bevétele is, de az éves költségvetést nagymértékben befolyásolja az településnek az
adóerő-képessége is. Minél nagyobb az adóerő-képessége
a településnek, annál kevesebb pénzt ad az állam, tehát teljes egészében ez sem plusz bevételként jelenik meg, hiszen
az állam közben elvesz.
Az ágazatban az önkormányzat fő feladata többek között az
óvoda fenntartása, melyhez a központi költségvetés többelemű támogatással járul hozzá. Jogszabályok alapján biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, figyelembe veszi a
nevelésszervezési paramétereket (pl. csoport átlaglétszám,
foglalkozási időkeret).
A 2017. évi költségvetés összeállításánál figyelemmel kellett lennünk arra, hogy jogszabályi változások miatt 2017.
január 1-jétől az általános iskola működését is elvitte a
KLIK, így bár az iskola Baracsé, jogilag teljesen egészében
az önkormányzattól független a fenntartó.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, az
óvodában, iskolában egyaránt. Ezt a központi költségvetés
szintén támogatja, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.
Mindezeken felül továbbra is megmaradtak a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt kötelező
önkormányzati feladatok. Kiemelem a család- és gyermekjóléti szolgálatot, melyet az önkormányzat társulási formában,

a Családokért Önkormányzati Társulásban látja el. A Társulás munkaszervezetét az önkormányzati hivatal látja el.
Az önkormányzat legfontosabb döntése minden évben az
éves költségvetés elfogadása, hiszen ez határozza meg az
önkormányzat éves gazdálkodását, meghatározza a teendőket, azok előirányzatait. Az önkormányzati gazdálkodás
tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az
önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások
előirányzatai, és az azokat biztosító bevételek előirányzatai.
Tervezést érintő előző évi változások:
1. 2016. január 1-jétől a Családokért Önkormányzati
Társulásnak új működési engedélyt kellett kérnie, a
Társulás tagjai módosultak, a finanszírozás módosult
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati tájékoztató

2017. évi költségvetés szöveges beszámoló
Folytatás az 1. oldalról
Bevételi forrás
Megnevezés

Kiadás

Intézményi
működési
bevételek

Pénzeszköz
átvétel

Állami
támogatás

Felhalmozási
bevételek

Helyi adók

Kötelező feladat:
Önkormányzat
igazgatási tevékenység

81 673 416 Ft

613 000 Ft

Önkormányzat jogalkotás

47 029 215 Ft

60 000 Ft

3 837 755 Ft

63 753 600 Ft

13 469 061 Ft

686 251 Ft

46 282 964 Ft

Községgazdálkodás

9 641 726 Ft

1 562 370 Ft

8 079 356 Ft

Közvilágítás

7 818 120 Ft

7 818 120 Ft

0 Ft

Köztemető fenntartás

3 651 712 Ft

1 806 627 Ft

1 645 085 Ft

Közutak üzemeltetése,
fenntartása

3 048 000 Ft

3 048 000 Ft

0 Ft

46 967 994 Ft

45 155 838 Ft

1 812 156 Ft

4 359 008 Ft

4 359 008 Ft

0 Ft

Óvoda bér és járulék
Óvodai működés

200 000 Ft

Óvodai étkezés

12 740 647 Ft

1 320 165 Ft

9 748 887 Ft

1 671 595 Ft

Iskolai étkezés

12 439 828 Ft

3 560 362 Ft

8 879 466 Ft

0 Ft

Zöldterület kezelés

1 111 250 Ft

Segélyezés

5 949 252 Ft

5 949 252 Ft

0 Ft

476 631 Ft

476 631 Ft

0 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés
Általános iskolai működtetés

1 111 250 Ft

3 726 541 Ft

2 880 000 Ft

Szociális étkeztetés

11 896 090 Ft

8 463 280 Ft

3 432 810 Ft

0 Ft

Házi segítségnyújtás

5 615 170 Ft

259 200 Ft

5 331 186 Ft

24 784 Ft

Idősek nappali ellátása

1 410 594 Ft

Közművelődési intézmény
működtetése
Könyvtári ellátások
Önkormányzati vagyon
működtetése

21 769 223 Ft

846 541 Ft

1 410 594 Ft
4 080 000 Ft

4 042 440 Ft

773 200 Ft
13 158 206 Ft

13 646 783 Ft
773 200 Ft

5 553 114 Ft

7 605 092 Ft

Közhasznú foglalkoztatás

9 132 616 Ft

7 712 541 Ft

1 420 075 Ft

Család és nővéd.eü. ellátás

9 046 807 Ft

7 960 800 Ft

1 086 007 Ft

Települési hulladék
begyűjtés, szállítás

1 300 353 Ft

Család és gyermekjóléti
szolgáltatás
Fogorvosi alapellátás
Fogászati ügyelet

1 300 353 Ft

20 966 396 Ft

3 983 099 Ft

9 000 000 Ft

643 315 Ft

643 315 Ft

255 000 Ft

Háziorvosi alapellátás

2 218 411 Ft

Háziorvosi ügyelet

2 138 628 Ft

7 983 297 Ft

255 000 Ft
62 484 Ft

153 600 Ft

2 002 327 Ft

611 280 Ft

1 527 348 Ft

Önként vállalt feladat:
Civil szervezetek támogatása

3 500 000 Ft

Önkormányzat által nyújtott
lakástámogatás

2 000 000 Ft

Kertészet és erdészet

7 920 817 Ft

8 890 000 Ft

354 378 166 Ft

35 941 605 Ft

Összesen:
Mindösszesen:

2

3 500 000 Ft
1 450 232 Ft
627 000 Ft

0 Ft

549 768 Ft

-1 596 183 Ft

24 886 075 Ft 176 500 718 Ft 116 500 000 Ft

549 768 Ft

354 378 166 Ft 354 378 166 Ft
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2. Az általános iskolák fenntartói változását szabályozó jogszabályt elfogadták, 2017. január 1-jétől a fenntartó
teljes egészében a KLIK lett
3. Garantált bérminimumról szóló jogszabály elfogadása
Kiadásaink tervezésekor kötelező és önként vállalt feladatainkat, és a korábban vállalt kötelezettségek vonzatait
építettük be. A köztisztviselők, a közalkalmazottak bérét a
garantált bérminimum, a bérfeszültségek megszüntetése
alapján állítottuk be.
A civil szervezetek támogatása a 2017. évi költségvetésben
is szerepel 3.500 eFt összegben.
Rengeteg fejlesztéssel számolunk, természetesen a költségvetés erejéig. A 2016. évi költségvetésben is terveztünk fejlesztéssel, beruházással, minden, ami áthúzódik a
zárszámadási rendeletben jelenik majd meg. Több beruházásunk jelenleg is folyamatban van, vagy éppen a beszerzés,
közbeszerzés lebonyolítása zajlik.
Bízom benne, hogy a 2017. évi feladatokat is sikeresen
meghatározzuk és megvalósítjuk.
Várai Róbert
polgármester

Baracsi Négy Vándor Óvodában történt
Boldogasszony havától böjtmás haváig
A 2017-es év kezdete óvodánkban a néphagyományhoz
kapcsolódóan a Háromkirály-járás ideje is. Január 6-án a
már hagyománnyá vált műsorral végigjárták a nagycsoportosok az óvodát. Eljátszották a kisded megajándékozásáról
szóló jelenetet, viszonzásként a csoportokban finomságokkal töltötték meg tarisznyájukat. Ezután minden csoport
odament a folyosó végén álló karácsonyfához, ami alatt
sok-sok meglepetés várt a gyerekekre. Boldogan vitték
csoportszobájukba és bontogatták a régen vágyott játékokat, amelyeket rögtön birtokba is vettek!

Óvodánkban folyamatosan gyűjtjük a PET palackokat, az
újságpapírt és a használt étolajat. A befolyt összeget az
óvodás gyermekek mindennapi tevékenységének tartalmasabbá tételéhez használjuk fel. Köszönjük szépen a
felajánlásokat!

Február 2-án kíváncsian vártuk, hogy a medve vajon meglátja-e az árnyékát, ha előbújik a barlangjából? A nagyobb
gyerekek még a fény-árnyék játékos kísérletekkel is próbálkoztak.
Február 10-én az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában
nézhették meg az óvodás gyermekek a Csizmás Kandúr
c. mesét. Nagyon tetszett mindenkinek a magával ragadó
bábozás!
Február 15-én a leendő első osztályos gyerekek szüleinek
tartott szülői értekezletet az általános iskola igazgatója és
majdani tanítója.
Február 21-től 24-ig a farsangi vigasságoktól volt hangos
óvodánk! Rengeteg játékkal, mókával, kacagással búcsúztattuk a hosszúra nyúlt telet, várva a kikeletet.
BARACSI SZÓ
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Februári iskolás hírek
Iskolánk tanulói és dolgozói számára megkezdődött a
második félév.
Február elején a hagyományos farsangi mulatságon ereszthették ki a fáradt gőzt a diákok. Erre az eseményre a 8. osztályos tanulók és osztályfőnökeik rendezésében sok kicsi és
nagyobb tanuló is érkezett jelmezben, hogy elűzzék a telet.
A zsűri nagyon jó ötleteket és még nagyszerűbb megvalósításokat láthatott.
Az eredmények:
I. helyezés: Mátyás Karolina – „Kávé habbal” elnevezésű
jelmezével.
II. helyezés: Killer Kilián – „Darts tábla” és Varga Dávid
„Minecraft figura”

III. helyezés: Mátyás Izabella – „Gombán ülő manólány”.
A jelmezes felvonulás után tombolasorsolás, majd jókedvű
tánc következett.
Február 23-án, Kisapostagon rendezték meg a hagyományos Mátyás-napi mesemondó versenyt. Iskolánk tanulói
nagyon szép eredményekkel tértek haza erről a megmérettetésről.
I. helyezést ért el Szuromi Donát 2. osztályos és Kiss
Beatrix 4. osztályos tanuló.
II. helyen végzett Kiss Zsófia 2. osztályos tanuló.
Felkészítőik: Kakuk Adrienn és Vargáné Csütörtök Mária.
Úr Emese

HASZNÁLTRUHA
AKCIÓ
2017. március 16-án 9-14 óráig
ismét használtruha akciót
szervezünk az ÖNO-ban
(Baracs, Kossuth L. u. 11.).
A nemzeti ünnep miatt a szokásostól eltérően
nem szerdán, hanem csütörtökön lesz az akció.
A kiválasztott ruhák ingyenesen elvihetők.
A felajánlott használt ruhákat, eszközöket - a
korábbiakhoz hasonlóan - az akciót megelőző
két napban (13-14-én) tudjuk fogadni.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők
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Győzelem a Reformáció 500 irodalmi pályázaton
Iskolánk tanulói - Mosonyi Boglárka, Nagy Damján, Nagy
Erika - a Reformáció 500 irodalmi pályázaton vettek
részt. A részvétel nagyszerű győzelemmel zárult: Mosonyi
Boglárka pályázata első helyezést ért el. A díjkiosztó gála
közönsége A lábmosás című írást Sipos Imre, a Bartók
Kamaraszínház művészeti igazgatójának rendkívül érzékletes felolvasásában hallgatta meg. Nagy Erika második
helyezett lett, Nagy Damján a zsűri dicséretét érdemelte
ki. Büszkék vagyunk diákjaink kiváló teljesítményére!

13. A lábmosás

- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy.
Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel,
az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a
kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és
hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu egész
nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a
kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk.”

A tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük. A vacsora előtt azonban maga Jézus mossa meg a
lábukat, hogy ezzel is példát adjon nekik az alázatosság
fontosságáról.

Vannak olyan emberek, akik azért bántanak másokat,
mert máshonnan származnak. Ha meglátunk egy kínait az utcán, egyből negatív dolgok jutnak eszünkbe róla.
Ha meglátunk egy négert, egyből negatív dolgok jutnak
eszünkbe róla. Pedig őket is isten teremtette.

Újvári Csilla

(János 13:1-20; Lukács 22:24-30).

XXI. század. Mindenhol harc, öldöklés, háború. És ez
azért van, mert az emberek azt hiszik, hogy „nagyobbak”
mint a többi. Szerintem minden ember ugyanolyan…
Több szempont szerint is különböztetnek meg embert
embertől. Manapság, ha meglátunk egy embert az utcán,
az alapján ítéljük, ahogy kinéz. Ha éppen szakadt, vagy
koszos a pulóvere, csóró. Ha kiöltözött, márkás dolgokban van, gazdag. Pedig ez nem így van. Hány politikus,
színész lett depressziós, kényszerbeteg a gazdagsága miatt? Belebetegedtek abba, hogy rengeteg pénzük van.
Szerintem nem azért gazdag valaki, mert sok pénze van.
Az az igazán gazdag ember, aki boldog. Aki körül van szerető család, barátok, kedves ismerősök. Akinek kevesebb
van, könnyebben ad, mint akinek több. A szegény ember
megbecsüli azt, amije van. Egy gazdag ember mindenkit
elhajt maga körül, hogy csak az övé lehessen a pénz.
Belebolondul a pénzébe. Észre sem veszi, hogy a pénzén
kívül semmije sincs.
A pénzért pedig nem lehet szeretet venni... Ismerek egy
történetet, ami a gyerekek őszinteségét és nézéspontját
mutatja meg.
Szívszorító az, amit a kisgyermek gondol:
„Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi
vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa
neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű falusi család
házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát
töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
BARACSI SZÓ
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Minden ember más és más. Másképp él, másképpen
gondolja az életét. De azért, mert máshogy néz ki, ugyanolyan ember. Ember, aki azért jött világra, hogy élhessen.
Boldogan. És vannak, akik azért ítélik el a másikat, mert
más a vallásuk. Annyira rossz hallani, hogy az emberek
ezért ölnek. Hallani a televízióban, látni az interneten.
Elkeserítő. A mai világban, hiányzik az emberekből az alázatosság.
Az alázatos ember tisztelettel van a másik iránt, nem helyezi magát föléjük. Szerintem Jézus is alázatot akart tanítani a tanítványainak. Azt, hogy mindenki egyenrangú, és
úgy jó, ahogy van. Senki sem több semmivel a másiknál.
"Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság
vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság
és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak,
és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
(Efezus levél 5:8–11)"
Mosonyi Boglárka
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Körzeti bajnok a kézilabda csapat
Megérdemelten nyerte meg a pusztaszabolcsi kézilabda
körzeti döntőt iskolánk IV. korcsoportos lány csapata. Már
az őszi fordulóban is látszott, hogy az idén meg lehet a
győzelem, hiszen a baracsi fordulóban minden ellenfelet
magabiztosan legyőzve nyertek a lányok. Pusztaszabolcson ugyan az első mérkőzést még elbukta egy góllal csapatunk, de ezután nagyon jó játékkal Nagyvenyimet és
Adonyt is sikerült legyőzni. Ezen a két mérkőzésen nagy
akarással játszottak a lányok, támadásban és védekezésben is kiemelkedően teljesítettek. Ez a győzelem azt
jelenti, hogy Kissné Izing Anita tanítványai képviselhetik a
körzetet a megyei elődöntőn.
A győztes csapat tagjai: Bartók Csenge, Kurucz Dorka,
Hévízi Marianna, Ruman Alexandra, Csikós Zsófia, Berényi Lívia, Mosonyi Boglárka, Oláh Csenge, Nagy Regina,
Magyar Zita, Bebesi Dorottya Zsanka, Simon Bonita
Fodor Maja és Kenyér Lilla is megyei bajnok

kiváló tornával. Két bronzérmet is nyertek a széchenyisek, Kiss Zsófia és Markulinec Jázmin a dobogó 3. fokára
állhatott. A versenyen résztvevő mind a 28 tornász nagy
dicséretet érdemel. Örömteli, hogy már két elsős kislány, Virág Jázmin és Barányi Bíborka is bemutatkozott az
I. korcsoportosok csapatában. Kicsikre és nagyokra is
egyaránt büszkék lehetünk, nagyon ügyesek voltak.
A versenyen a következő tanulók képviselték az iskolánkat:
Nagy Nikolett, Mátyás Izabella, Novoth Nóra, Kiss Zsófia,
Markulinec Jázmin, Sidó Jázmin, Virág Jázmin, Barányi
Bíborka, Karászi Panna, Kenyér Lilla, Simon Réka, Nagy
Linett, Kiss Beatrix, Fodor Maja, Trenka Barbara, Rabatin
Anna, Bebesi Dorottya Zsanka, Molnár Anna, Osztrider
Hanna, Keszler Alexandra, Skanda Aliz, Hévizi Marianna,
Csillag Szabina, Rónás Adél, Árva Gréta, Fodor Karina
A felkészülésben ezúttal is nagy segítséget nyújtott Árváné
Fekete Anikó.
Benkéné Juhász Márta

Két sportágban is megrendezték már a diákolimpiák
megyei döntőjét.
Úszásban Kenyér Lilla képviselte az iskolánkat a székesfehérvári versenyen
Lilla kiváló versenyzéssel,
az 50 méteres hátúszásban, minden ellenfelet
maga
mögé
utasítva,
aranyérmes lett.
Iskolánk 4. osztályos tanulója ezzel a remek győzelemmel már bejutott az
országos döntőbe. Nagyon
nagy elismerés illeti tanítványunkat, aki a versenyen
dunaújvárosi úszókat megelőzve jutott a debreceni
döntőbe.
A velencei tornadöntőn is
remek eredmények születtek. Három korosztályban
28 versenyzővel képviselték a baracsiak iskolánkat. A csapatdöntőkön két
arany- és egy ezüstérem
született.
Az egyéni versenyek során a legfényesebb érmet
Fodor Maja nyakába akasztották. Maja a II. korcsoportosok között lett bajnok,
nagyon szép tornával. Nagy
Nikolett és Hévízi Mónika
ezüstérmet nyert, szintén
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Új év, új feladatok a Barátság Nyugdíjas Egyesületben
Éves közgyűlésünkön, 2017. február 6-án beszámoltunk
az előző évi programokról, gazdálkodásunkról, és megvitattuk az új évi program elképzeléseit.
2017-ben nagy feladat előtt állunk, hiszen hármas évfordulót ünnepelünk: 45 éves az egyesület, 20 éves a
dalkör, és 15 évvel ezelőtt kezdtük megrendezni minden
évben a Népdalkörök Találkozóját.
Mindemellett a már jól bevált rendezvényeinket – farsang,
majális, szüret, Mikulás, Karácsony, 4 vacsorás estünket
(Nőnapi, Anyáknapi, az augusztusi és az évzáró), a kirándulásainkat gyógyfürdőkbe szeretnénk megtartani.
Tervezünk még orvosi előadásokat, unokás összejövetelt, kulturális értékeinket őrző emlékhelyek felkeresését,
ahova nem tudunk elmenni, internet segítségével, „ismerd meg hazádat, ismerd meg hírességeinket” címmel
foglalkozásokat egy-egy évforduló kapcsán.
Dalkörünk számára az előző évekhez hasonlóan 10-12
fellépést terveztünk be
A pótszilveszteren és a farsangon már túl vagyunk, mire
az újság megjelenik, már a megyei KI Mit Tud megmérettetésen is túl leszünk.
Gazdálkodásunkban a tagdíjak mellett az önkormányzati
támogatás (készül a pályázat) és az adó 1%-a ad biztonságos fedezetet.
Szeretném ismételten megköszönni mindazoknak,
akik az előző évben adójuk 1%-át egyesületünknek
ajánlották fel.
Kérjük, támogassanak bennünket továbbra is!
Adószámunk 18490578-1-07
KÖSZÖNJÜK.

Minden hétfőn du. 3 órakor az ÖNO-ban (Kossuth
Lajos u 11. sz. alatt) tartjuk összejöveteleinket.
Talpai Tiborné
elnök

Pentele Természetjáró Egyesület
2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 5. ½.

MEGHÍVÓ

TÚRÁINK A CSEH SVÁJC
és CSEH PARADICSOMBA
CÍMŰ VETÍTÉSRE
A Pentele Természetjáró Egyesület
szeretettel meghív minden érdeklődőt
a 2017. március 23-án 1630
kezdettel megrendezésre kerülő,
kötetlen beszélgetéssel egybekötött,
fényképes élménybeszámolóra.
Az egyesület tevékenységének,
túráinak bemutatása.
Belépés ingyenes.
Helyszín:
Baracs FALUHÁZ Szabadság tér 8.
A vetítés időtartama: 1-1,5 óra

Várjuk mindazon nyugdíjasokat vagy pártoló tagokat, akik
szívesen jönnének közénk, vennének részt az egyesület
munkájában, és élvezni szeretnék a közös programok élményeit, keressenek meg bennünket!

Előadók: Csontos László,
és Csontosné Kóbor Zsuzsanna
www.pentelete.eoldal.hu
E-mail: pentele.te@gmail.com
BARACSI SZÓ
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JÓTÉKONY CÉLÚ FELHÍVÁS

Tasnádi Tibor családjának megsegítésére
Kérünk minden jó érzésű embert,
a baracsi vállalkozásokat és a családokat,
hogy lehetőségeikhez mérten
támogassák Tasnádi Tibor családját, csatlakozzanak

az eltűnt baracsi fiatalember
feleségének és 4 kiskorú gyermekének
megsegítésére kezdeményezett
jótékony célú gyűjtéshez.
A kezdeményezéshez
a „Baracsért” Közalapítvány is csatlakozott.

A felajánlásokat, illetve a támogatásokat a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet Baracsi kirendeltsége
(Baracs, Táncsics u. 27.) által vezetett

„Baracsért” Közalapítvány
70600061-11070258. számú bankszámlára,
„Tasnádi Tibor családjának támogatása”
megjelöléssel kérjük átutalni vagy befizetni.
A szervezők nevében: Mezei Zsolt

Helyreigazítás
A Baracsi Szó előző lapszámában szerkesztői félreértelmezés
miatt nem pontosan a valóságot tükröző megfogalmazásban jelent meg a „Baracsért” Közalapítvány kuratóriumának tájékoztatója. A tévedésért minden érintettől elnézést
kérünk, és az alábbiakban korrektúra nélkül ismételjük meg
a tájékoztató szövegét:

„A "Baracsért" Közalapítvány kuratóriumának
tájékoztatója
A "Baracsért" Közalapítvány 41 szociálisan nehéz körülmények között élő Baracsi gyereknek 5000 forint/fő értékű
tartós élelmiszert, gyümölcsöt és édességet tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot adott, amit a kuratórium tagjai
2016. december 17.-én házhoz is szállítottak.

A 2016. december 10.-ki jótékonysági rendezvény alapítvány számlájára befizetett bevételeiből 110 ezer forint
2017. január 12.én kifizetésre került, amit a beteg gyerek
1 heti gyógykezelésére fordítottak.
Bálint Mihály
kuratórium elnöke”
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Köszönjük, hogy 2016-ban támogatták
adójuk 1%-ával
a Baracsi Nagycsaládosok Egyesületét.
2017-ben is lehetőségük van adójuk
1%-át felajánlani az egyesületünk részére!

Adószámunk: 18486908-1-07
Köszönjük szépen!
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