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Önkormányzati tájékoztató – 2017. november
A jelenleg futó legnagyobb beruházásunk, az új óvoda építé-
se jó ütemben halad. Jelen újság megjelenésekor várhatóan 
már a cserépfedés is megtörténik. November közepén a nyí-
lászárók is bekerülnek a helyükre. A kevésbé látványos gé-
pészeti és villamossági szerelés is megfelelő szinten van. Az 
épülethez tartozó parkoló terve elkészült, engedélyezési eljá-
rás alatt van. A kötelezően előírtnál lényegesen több parkoló 
kerül kialakításra, mivel a később megépítendő konyhának is 
van kötelező parkolószáma, valamint az iskola felőli oldalt is 
felhasználjuk, így lesz az iskola nagykaputól a Dózsa György 
utcáig egységes rendszer kialakítva, megszélesített aszfalt-
úttal. Látható, hogy milyen fontosak számunkra a gyermek-
intézmények, a nevelés a tanítás színtereinek fejlesztése. 
Ezzel is szeretnénk hangsúlyozni, hogy itt, helyben a kor 
követelményeinek megfelelő színtereket tudunk teremteni.

A fizikai környezet létrehozásán túl fontos a szellemiek fejlesz-
tése is, valamint a közösséghez tartozás érzésének felébresz-
tése. Erre egyik jó példa a nemrég megtartott elsősavatás, 
ahol az elsős gyermekeken kívül az iskolánkban tanulmányai-
kat folytató diákok is Széchenyisékké váltak, aminek kifejező-
je, jelképe a nyakkendő, illetve a nyaksál a jelvénnyel. Fontos 
a szülők bevonása az iskolai életbe, a pedagógusokkal való 
együttműködés erősítése. A gyermek, a szülő, a pedagógus 
egymásrautaltsága megkérdőjelezhetetlen. A gyermekért tör-
ténik minden. Sokszor kell kényszerűségből különválasztani a 
nevelés és az oktatás témakörét. A mindennapi ember szá-
mára a két fogalom elválaszthatatlan és ez így természetes 
is, azonban azt is tudnunk kell, hogy a nevelés alapvetően 
otthon, a családban kell hogy történjen, majd az iskolában 
a tanítás. A pedagógusnak nincs meg a feltétele a nevelés-
re, a szülőnek meg az ismerete a tanításra. Ebből a hármas 
felállásból, a gyermek az, aki naponta találkozik a másik két 
tényezővel, így neki van meg a legjobb lehetősége azok kiját-
szására. Ne felejtsük el, hogy gyermekünk a legjobb korábbi 
minta ellenére is fel fogja venni a közösség esetleges negatív 
tulajdonságait, de az esetleges korábbi negatív minta ellenére 
is képes lehet felvenni a csoport pozitív értékeit. Ebből adódó-
an, mindenképpen célszerű a szülőnek folyamatosan tartani 
a kapcsolatot a tanárral. A most folyamatban lévő családlá-
togatások remek alkalmat adhatnak arra, hogy közösen meg-
beszéljék a célokat és az együttműködés formáit. Ugyanakkor 
az iskolai megkereséseket is korlátozni kell, hiszen az iskolába 
nem lehet csak úgy bejárkálni. Ebből adódóan a tanítási idő 
alatt az ajtók zárva vannak. Kérem, hogy a gyermekért felelő-
sök cseréljenek telefonszámot és email-címet, hogy megtalál-
ják a kellő alkalmat a találkozásra. 

Fontosnak tartjuk a találkozást, az iskolán kívül is, minden-
ki számára. Az internet adta lehetőségek elveszejtik az em-

bert. Azt az embert, aki társas lény volt valamikor. Sajnos meg 
kell állapítanunk, hogy a Faluházba szervezett programjaink-
ra meglehetősen kevesen jönnek. Ennek lehet több oka is, 
így szeretném, ha az észrevételeket, javaslatokat eljuttatnák 
a népművelőnek, akár emailben is. Mert ez a csatorna erre 
viszont jó. 
Érdekelne minket, hogy milyen előadásokat, milyen előadókat 
szeretnének, és még az alkalmas időpontra is. Szerintünk a 
most megszokott szerda 17 órai kezdés jó, de ha van ettől 
eltérő vélemény, úgy azt is figyelembe vesszük. Mivel költség-
vetésünk kicsi, így elsősorban a közelben élők előadásait tud-
juk egyelőre lekötni. Kiemelkedően sokan voltunk a legutóbbi 
csillagász előadáson. Ugyanakkor, meglehetősen alacsony a 
nemzeti ünnepeinken résztvevők száma. Most legutóbb, ok-
tóber 23-án valóban nagyon rossz idő volt, de Templomoson 
szinte ugyanannyian voltunk, mint jó idő esetén. Tehát nem 
időjárásfüggő a megjelenés, sőt a Faluházban mindig jó az idő 
és a gyermekek mindig szép műsort adnak. Nálunk könnyű 
nyomon követni az ünnepi megemlékezést, mert az mindig 
pont azon a napon van, mint amikor történt. Amennyiben a 
megemlékező beszédet mondóval van esetleges probléma, 
úgy lehetőség van – előzetes bejelentkezés alapján – másnak 
is ünnepi gondolatainak az elmondására. 

A közeledő Advent újra lehetőséget ad az elcsendesedésre, 
így ismét lesznek adventvasárnapi rendezvények. Barátsá-
gos templomainkban a szervezők és a résztvevők szeretettel 
várnak mindannyiunkat, mint ahogy a Faluházban is méltó-
képpen kívánunk ünnepelni. 
Kérem, kísérjék figyelemmel a programokra szóló meghívá-
sokat, és jöjjenek el, „lassítsanak” egy kicsit az ünnepi ké-
szülődés sürgés-forgása közepette. 

Várai Róbert
polgármester     
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Kedves Olvasóink!

Az alábbiakban közöljük Várai Róbert polgármester úr 
2017. október 23-án elhangzott ünnepi beszédét:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Megemlékezők!

Vajon, ha majd lenne egy nemzetek feletti, vagy egy nemzetek nélküli, vagy akár, egy nemzetlenített Európa, akkor is megün-
nepelhetnénk nemzeti ünnepeinket? Napjainkban megvalósulni látszik a „világ proletárjai, egyesüljetek” régi jelmondata, így 
üresítve ki a nemzet fogalmát, egy avítt nemesi, polgári és paraszti gondolkodás csökevényévé alacsonyítva. 
Európától mindig sokat vártunk. A mi ezeréves történelmünk nem szólt másról, mint a bennmaradás gyötrelmeiről és a vágyról, 
hogy becsüljön meg minket Európa. Még most sem ébredtek fel sokan, nem látják, hogy Európát nem érdekli Magyarország. 
Európa egy földrajzi fogalom. Európa nem személy, nem szervezet, csupán egy gyönyörű élőhely. Sokan hiszik azonban, hogy 
Európa egy szellemiség. Egy magasabb rendű gondolkodás. Egyenlőség ember és ember között, és nem hiszik, hogy e terület 
pusztán csak egy gazdasági színtér, egy pénzszerzési lehetőség, az adás-vétel jól kiszámítható racionális tere, változtatható mi-
nőségű, de azonos áron eladható márkákkal, s ahol, lám, automatikusan kialakul a két sebesség, és aki nem tartja az iramot, 
az lemarad, és jobb, ha tudja, hogy a lemaradottak nyakán marad minden fölösleg és adósság. Nem, ezt sokan nem hiszik, és 
amit nem hisznek, az nincs. Amit elhisznek, az van. Hiszik, hogy van Isten nélkül ember, és azt is hiszik, hogy van Istennel is 
ember, sőt az se baj, ha több Isten van a területen, hiszen az már egyIisteni demokrácia. 
1956-ban Európa meglepődve figyelte az Ő nagyhatalmai által megcsonkított és többszörösen megalázott Magyarország he-
roikus önmegszabadító törekvését egy elnyomó diktatórikus rezsim hazug, népnyomorító hitrendszere ellen. Európa nem hitt a 
szemének! Nem tudják úgy megnyomorítani a magyarokat, hogy azok végképp pusztulásba menjenek? Mit kell tenni ezekkel? 
Elvették az ország kétharmadát, majd odalökték a kommunista kísérletnek, most pedig még mindig küzdenek!? Hát miből van-
nak ezek a magyarok? A kérdés továbbra is kérdés. A mai napig nincs megválaszolva.
Akkor, abban az időbe, az emberek pontosan tudták, hogy az, amiben élnek, nem lehet szocializmus, amit akkor már tanítot-
tak nekik, és akik nem tanultak, azokba beleverték. Így lassan mindenki sejtette, hogy a szocializmus, az mi lehetne, de mint 
kiderült, ha ez az út, ami oda vezet,íily nehéz, akkor köszönik szépen, nekik ez nem kell. 
A második világháborút követően a nagyhatalmak egyezsége szerint, régi örökségként, besoroltak minket a rabországok közé, 
így a Szovjetunió hegemóniája uralkodott. Onnan mondták meg, mi a helyes, majd a magyar elvtársak végrehajtották azt, sok-
szor nagy hevületükben még 200%-ra teljesítve az elnyomást. Sztálin halála után, 1953-ban a szovjet vezetés felmérte a biro-
dalom külső országait, és láthatóvá vált számára, hogy szinte mindenhol megroggyant az ideológia. Magyarországon leváltották 
Rákosit, és a már korábban vészjelzést küldő Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. A baj csak az volt, hogy a kormányban 
és a pártvezetőségben is bennhagyták a nyomorító rendszer híveit. 

Nagy Imre reformjai érezhetően enyhítették a feszültséget, azonban a régi rend pártkatonái hamarosan, 1955-ben, újra meg-
kaparintották az irányítást. A párton belül minden irányzat önmagát természetesen kommunistának definiálta, és az ország 
működési zavarait, a nyomort, egyértelműen a reakció rendszert megdönteni akaró befolyásának tartotta. A legcsekélyebb kéte-
lyük sem merült fel saját csalhatatlanságukkal szemben. Amikor 1956. október 23-án a Kossuth téren megjelent mintegy 200 
ezer ember, akkor se gondolták, hogy valamiféleképpen a népnek, az istenadta népne, igaza lehet. Nagy Imre a lecsendesítő 
beszédét este 9 órakor az „elvtársak” megszólítással kezdte, amit a tömeg kifütyült. Az biztonsággal állítható, hogy a kettő-
százezer ember között nagy számban volt megtalálható a kommunista érzületű párttag, aki szintén csak a megszégyenítést, a 
gyötrelmeket érezte eme általuk még akkor is nagyszerűnek tartott ideológiában. Az egész pártvezetésben csak Nagy Imre tudta 
teljes bizonyossággal, hogy a népnek igaza van, és a szegénység a politikai elnyomó rezsim miatt oly nagy. A nép Őt követelte 
a hatalomba, ami előtt az álarcát mindig is jól viselő pártvezetés könnyedén meghajolt egy rövid időre. Nagy Imre, mint első 
számú népképviselő és gondolkodó, igazi hazafi, érezte, hogy a számára oly kedves és egész életében cipelt ideológia valahol 
célt tévesztett. Tudta, azt is, hogy elvtársai bárkit bármikor likvidálnak, és ez már rég nem a mindannyiuk számára fedőideológiát 
jelentő marxizmus kívánalma. Nem vizsgált, és így nem is bizonyított tétel, hogy a szocialista és a kommunista pártok vezető-
ségébe a személyiségtorzulás a vezetővé válás előtt történik-e meg, mintegy alapját adva a rátermettségnek, vagy a kinevezés 
után, mint járulékos munkaköri ragadvány jelenik meg.
Ettől az alaptézistől eltérően, mintegy kivételt mutatva jelenik meg a becsület, a népjólét iránt érzett felelősség, a hithű, igaz 
kommunista Nagy Imrében. A hazaszeretet, az emberiesség felülír minden ideológiát. Tudta, hogy abban az időben Ő nem győz-
het. Tudta, hogy a sajátjai fogják elárulni, tudta, hogy iszonyatos retorzió várható, és tudta, hogy mindezért Ő lesz a bűnbak. 
Tudta, és vitte keresztjét. Kegyelmet nem kért. Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak.

A forradalom időszakában távozott az élők közül Farkas István. Kötelező katonai szolgálatot teljesített, Székesfehérvárra volt 
besorozva. Így lett részese, egyúttal áldozata a forradalmi eseményeknek. Családja a területek korábbi felparcellázásánál kapott 
földet Templomoson, így kerültek Baracsra. 1956. november 4-én halt meg a székesfehérvári laktanyában, őrszolgálat teljesítés 
közben, a szovjet csapatok támadása során.

1935-ben született, 21 évet élt. Nyugodjék.békében!”
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Húsz éve alakult meg a dalkör és 15 éve rendezzük meg ba-
ráti népdalkörök részvételével a népdalkörök találkozóját, Ba-
racson.
Szeptember 16-án 10 órakor kezdődő ünnepségünket Várai 
Róbert, községünk polgármestere nyitotta meg. Köszöntött 
bennünket az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szervezet Fejér 
megyei elnöke, Greskó Gáborné, majd megemlékeztünk azok-
ról, akik már nem lehetnek közöttünk: Karsai Béla bácsi, Mol-
nár Pista bácsi és felesége, Marika, Horváth Ferencné, Boriska 
néni, Magyarné Kalász Jutka, Garbacz Pisti, Katona Misi. Ked-
ves egyéniségük, szép hangjuk, közösségi magatartásuk példa-
értékű a maiak számára. –  Juhász Gyula: Vigasztalás c. versét 
Szél Lászlóné mondta el.
A jubileum alkalmat adott arra is, hogy visszaemlékezzünk az 
elmúlt időszakra és köszöntsük emléklappal és virággal azokat 
a tagjainkat, akik sokáig velünk énekeltek, osztoztak sikereink-
ben, de már - főleg egészségi okokból - abbahagyták az ének-
lést. Köszöntöttük Németh Mihálynét, a dalkör előző vezetőjét, 
Szárszó Lajosnét, előző elnökünket, Bognár Mihályné, Kovács 
Lászlóné, Szél Andrásné, Pataki Lászlóné, Vida Sándorné, To-
kaj János, Csorba Aladár tagokat, azoknak pedig, akik nem 
tudtak eljönni, eljuttattuk az ajándékot: Cseh Lajosné, előző 
elnök, Borbás Kálmánné, Vári Jánosné, Csizmadia Istvánné, 
Dobrovics Lajosné, Zarándok Mihályné.
Az évforduló alkalmából nevet is választottunk; ezentúl a Bar-
tók Béla által gyűjtött baracsi népdalból (Udvaromban van egy 
vadalmafa) választottuk a VADALMAFA NÉPDALKÖR, BARACS 
elnevezést, majd el is énekeltük a dalt a jelenlévőknek legújabb 
csokrunkkal együtt, amellyel arany minősítést értünk el az or-
szágos minősítőn.
Kis iskolás népdalénekeseink műsora után baráti népdalkörök 
színvonalas előadásával folytatódott a rendezvény, a Székes-
fehérvári Alconic férfikórusa és tánckara, a szabadegyházi, a 
kisapostagi, a kunszentmiklósi, a hantosi, a sárosdi és a Retye-
Rutya, valamint a hantosi férfi dalárda műsorának tapsolhat-
tunk. Nagyon tartalmas, vidám napot töltöttünk együtt. A finom 
ebéd után Kun János húzta a talpalávalót.
A nagyon sikeres rendezvény nem jöhetett volna létre nagylelkű 
támogatók és segítők nélkül:
– Köszönjük polgármesterünknek, a képviselő-testületnek, hogy 
minden évben támogatják pályázatunkat. Köszönjük a Baracs 
Községért Közalapítványnak a felkészüléshez és a megvalósí-
táshoz nyújtott segítségét. 
– Külön köszönjük Fehérvári József alpolgármester, Brandtner 
Antal képviselő, Törkő István, Fehérvári Mária vállalkozók, Ma-
gyar József nagylelkű pénzadományát, Kocsis Sándor képvi-
selő és Tóth Géza ügyvezető igazgató természetbeni támoga-
tását.
– Alkalmunk nyílt köszönetet mondani az évforduló kapcsán, 
Mezei Zsolt képviselőnek és Katona Zoltánnak, akik a CD fel-
vételt készítették, és Talpainé Pinczési Viktóriának, aki évek óta 
készíti az emléklapokat. Az iskola vezetőinek, dolgozóinak, Kalló 
Zoltánné, tanítónőnek, a faluház dolgozóinak, Horváth Gábor és 
Ornodi Péter hangosítóknak, a Nagycsaládosok Egyesületének 
az asztalokat, székeket, Szárszó Lajosnak a segítséget, Szár-
szó Editnek a szép virágokat, az önkormányzat dolgozóinak a 
teremrendezést.
– Köszönöm tagjainknak a sok- sok felajánlást, a finom kávé-
kat, süteményeket. Akik nem tudtak eljönni vagy sütni, küldték 

Fotó: Horváth László

Kettős évforduló és névadás a Barátság  
Nyugdíjas Egyesület Népdalkörében

a hozzájárulást, amiből Horváth Tamásné, cukrász tagunk na-
gyon finom süteményeket sütött.
– Végül – nézzék el nekem, Kedves Olvasók –, de most szeret-
ném név szerint is megemlíteni azokat a tagjainkat, segítőinket, 
akik valamilyen módon hozzájárultak a nap sikeréhez:
Katona Mihályné, Szadeczkyné Rédl Julianna, Meiszter János 
és Jánosné, Horváth Tamás, Tamásné, Virág István, Istvánné, 
Szél László és Lászlóné, Magyar József és Józsefné, Jónásné 
Vida Ágnes, Vida Sándorné, Kiss Ferencné, Lizák Jánosné, 
Farkas Imréné, Juhász István, Szalacsiné Gabika, Bárdos Já-
nosné, Bereczki Istvánné, Bór István és Istvánné, Hegedűs 
József, Györök Róbert, Bruzsa Sándorné, Csillik Jánosné, 
Csorba Aladárné, Csóri Józsefné, Tóth János, Eper Józsefné, 
Fazekas János és Jánosné. Forgács Ágoston és Ágostonné, 
Gazics Lajosné, Magyar László, Gulyás Józsefné, Héring Sán-
dorné, Hercog György, Iberhardt József és Józsefné, Kalász 
Gábor és Gáborné, Kalász Józsefné, Kiszály Anna, Kohutné 
Tábori Margit, Kovács Lászlóné, Mihalik Sándorné, Nagyné 
Katona Irén, Németh Károlyné, Németh Mihályné, Németh 
Tibor, Pintér Lajosné, Rácz Józsefné, Sike Sándorné, Tokaj Já-
nos és Jánosné, Utassy Kálmánné, Váróczi Józsefné, Stibán 
Mártonné, Molnár Lászlóné, Andics Anna, Paréj Jánosné, 
Menyhárt Zoltán.
– Köszönjük meghívott régi tagjainknak is, ők sem érkeztek hoz-
zánk üres kézzel.

Kedves Nyugdíjastársaim!

Október 16-án kedves vendégeket köszönthettünk itt, Bara-
cson: a Dunaújvárosi Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjait, akik a 
faluban tett séta után nálunk pihentek meg. Bepillantást nyer-
hettünk egymás életébe, felidézhettük fiatalságunkat, felfedez-
hettünk kapcsolatokat. Köszönjük Szárszó Lajosné, Marikának, 
hogy a mi falunkat, a mi életünket ajánlotta bemutatásra. Új 
barátokra leltünk!

Szeretném felhívni a figyelmeteket néhány programra: 

– november 13-án, hétfőn - a kiadott programtól eltérően – 
MÁRTON NAP az ovisokkal 13 órakor az ÖNO-ban. Ezen a 
napon és 20-án befizetés vacsorára.
– november 24-én, pénteken 16 órakor ÉVZÁRÓ ÉVFORDU-
LÓS VACSORAEST lesz.

Várunk benneteket szeretettel!
Talpai Tiborné 

elnök                                                                                            
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Fotó: Horváth László

Az iskolában történt
Eseménydús heteken vannak túl iskolánk diákjai és pedagógu-
sai. Szeptemberben a „Hazafiság iskolája” elnevezésű program 
keretében nagyszerű foglalkozásokon vehettek részt tanulóink a 
pákozdi Katonai Emlékpark dolgozóinak a jóvoltából. A progra-
mok a különböző korosztályoknak megfelelően, az 1848/49-es 
eseményekbe, a sorkatonai szolgálat mikéntjébe, fegyverhasz-
nálattal kapcsolatos ismeretekbe engedett betekintést. 
Még ebben a hónapban megindult a röplabda bázis kiépítése 
iskolánkban. Ebben nagy szerepe van a  DSE Röplabda Akadé-
miának, aminek a keretein belül közel 50 gyermek kezdett el 
megismerkedni ezzel a labdajátékkal. Az akadémia négy kor-
osztályos válogatott játékosa érkezett hozzánk két bemutató 
óra erejéig, Tomanóczy Tibor és Kelemen István irányításával. 
De nem üres kézzel érkeztek: egy hálótartó szerkezetet, háló-
val, és 15 db röplabdát ajándékoztak az iskolának.
Októberben „Tök jó party” elnevezésű programot szerveztünk az 
iskola alsó tagozatos tanulóinak. 
Tökfaragó versenyt is hirdettünk, valamint a büfében gyümöl-
csöt és sütőtökös süteményt fogyaszthattak a gyerekek a szü-
lők jóvoltából. Ezeken kívül pedig zene és tánc is volt ezen a 
délutánon.

Október elején világnapokat ünnepeltünk.
– Október 1. – a Zene Világnapja alkalmából alsós és felső 
tagozatos osztályok mind egy-egy dallal készültek, hogy előad-
hassák azt a közös éneklésen. Az idő is kedvezett, az udvaron, 
napsütésben hallhattuk a szebbnél szebb dallamokat.
– Október 4. – az Állatok Világnapja. Az öko-iskolai program 
keretében minden osztály vállalt egy olyan világnapot, amelyre 
dekorációt készít az iskola folyosójára. E napra a 2. osztályosok 
készültek ötletesebbnél ötletesebb dekorációval. 
Október 23., nemzeti ünnepünk alkalmából az iskola 7.a és 7.b 
osztályos tanulói szép műsorukkal idézték fel az 1956-os esemé-
nyeket, és méltó megemlékezést nyújtottak a közönség számára.
A hónap végén elérkezett az első osztályosok várva várt avatása. 
Vidám műsorral kedveskedtek a vendégeknek, amelyben be-
mutatták, hogy mivel is foglalkoztak eddig az iskolában. Majd 
a nyolcadik osztályosok jóvoltából felkerültek az összetartozás 
jelképének is nevezhető sálak és nyakkendők. Gasparovszky Ti-
bor igazgató úr és Várai Róbert polgármester úr köszöntő beszé-
dében jó tanácsokkal látta el a gyerekeket és a hallgatóságot 
egyaránt.

Úr Emese
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2017. október 2-án kezdetét vette a szüreti hét óvodánkban.
Meghirdettük a termésbáb készítő programunkat, amelyre a 
szülők és a gyermekek által készített termésbábokat kértünk. 
Az ötletes munkák óvodánk előkertjét díszítik.
2017. október 3-án mini szüretre hívtuk a gyerekeket. A szü-
lők hozzájárulása révén, kedden délelőtt a gyerekekkel együtt 
válogattuk, daráltuk és préseltük a szőlőt. Közben a gyerekek 
megismerkedtek a szüreti szokásokkal. A fáradalmas munka 
végén elfogyasztottuk a frissen készült mustunkat.
2017. október 4-én minden csoport kapott egy óriás tököt Ma-
gyar József felajánlásának köszönhetően. Ezen a napon kezde-
tét vette a „tökölés” – a csoportok szebbnél szebb terménybá-
bokat készítettek belőle.
2017. október 5-én 15 órától két lovaskocsi várta az óvoda 
előtt a gyermekeket. A lovaskocsikázás Kákai József és Kónya 
László közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre! Köszön-
jük az együttműködést!
2017. október 6-án kiállítás nyílt a termésbáb készítők mun-
káiból, és jutalmazásra is sor került, ahol a gyermekek és a 
szülők a kiállításon való részvételért egy kis meglepetésben ré-
szesültek.
2017. október 7-én óvodánk nagycsoportosai csatlakoztak a 
szüreti felvonulókhoz egy rövid műsorral az óvoda előtt. Felké-
szítő pedagógusok: Bula Istvánné és Németh Dóra.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat és szeretném meg-
köszönni minden óvodás és az óvoda dolgozói nevében a szülői 
hozzájárulásokat, az aktív részvételt a szüreti programjainkon, 
valamint Magyar Józsefnek a felajánlott tököket, továbbá a 
lovaskocsikázáskor a biztonság fenntartását köszönjük Sebes-
tyén Tamásnak és Udvardi Gergőnek!
2017. október 9-19-ig a Süni csoportosok úszásoktatáson vet-
tek részt.
2017. október 16-án az óvoda dolgozói az új óvoda épületében 
bejáráson vehettek részt Várai Róbert polgármester úr jóvoltá-
ból. Nagy érdeklődéssel, izgatottan sétáltunk végig az új falak 
között. Már nagyon várjuk, hogy birtokba vehessük a gyerekek-
kel az új épületet.
2017. november 11-én másodszor rendezzük meg óvodánk 
Márton-napi batyus bálját, melyre minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk! 

Gubtits Krisztina 
pedagógiai asszisztens

Októberi programok  
az óvodában
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90 éves az apátszállási  
templom
Már az 1880-as években felmerült egy nagyobb templom 
építésének igénye, amit a Széchenyi-telep kialakulása még 
inkább sürgetett.
Anyagi hátterét a telep lakossága, központi támogatás, a 
lakók gyűjtő munkája, a kirótt adó és a hívek fizikai munkája 
biztosította.
A templom mintegy 63000 pengő költségvetéssel készült 
el. 1927 .október 9-én került sor felszentelésére, Shvoy La-
jos megyéspüspök által. 
A templom búcsúnapja a Magyarok Nagyasszonya vasár-
napja, október 8-a lett. Oltárképén is a korona felajánlását 
láthatjuk a Boldogságos Szűz Máriának.
Hozzá imádkoztunk a szentmisén, kérve kegyelmét, oltal-
mát, támogatását.

Óvjuk, becsüljük meg értékeinket, hogy minél tovább gyö-
nyörködhessünk elődeink áldozatos munkájában! 
Az elkövetkező időben is számít egyházképviseletünk a se-
gítő szándékú javaslatokra, támogatásokra, munkálatokra.
Legközelebbi irodai nap a plébánián november 17-én lesz, 
15 órától. 

Hortyi Lászlóné

Használt ruha akció
2017. november 15-én 9–14 óráig 

használt ruha akciót szervezünk az ÖNO-ban  
(Baracs, Kossuth L. u. 11.). 

A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők. 
Változatlanul szívesen fogadjuk a felajánlásaikat,  

jó állapotú használt ruhákat, cipőket, 
használati tárgyakat stb. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit 
családsegítők

Teadélután volt  
az iskolában
A helyi Családsegítő Szolgálat az iskola dolgozóival együtt-
működve 2017. október 26-án délután Kapcsolatok címmel 
teadélutánt szervezett az iskolában, kamaszkorú gyermekek 
szülei részére. A délután meghívott előadója dr. Gáncs László 
háziorvos volt, aki egy bevezető előadással készült a rendez-
vényre, melynek témája a kamaszkori problémákról szólt. 
Az előadás után a beszélgetés kötetlen formában zajlott. A fi-
nom teát az iskola dolgozói biztosították. 
A rendezvényre gyermekvédelmi szakértőként meghívást kapott 
Törő Violetta és Krupa Adrián, a dunaújvárosi Útkeresés Segítő 
Szolgálat esetmenedzsere és utcai szociális munkása is, akik hasz-
nos információkkal és javaslatokkal járultak hozzá a rendezvény si-
keréhez. A program családias körben, és jó hangulatban telt. 
Köszönjük az iskola dolgozóinak a segítségét, a doktor úrnak 
az előadását és a megjelent szakemberek részvételét! Úgy gon-
doljuk, hogy a délután minden jelenlévő számára hasznos volt.

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

Teadélután lesz  
a faluházban
A Családsegítő Szolgálat által szervezett Kapcsolatok című 
programsorozat idei évre tervezett utolsó része a Faluházban 
lesz 2017. november 26-án, csütörtökön 14 órakor. A délután 
meghívott előadója Farkas Ildikó pszichológus, aki egy rövid 
előadást, majd kötetlen beszélgetést tart. Az előadás és be-
szélgetés témája: Hogyan neveljünk boldog gyermeket?
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők
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Advent Baracson

Juhász Gyula: 
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.

Nagyon sok szeretettel hívom Önöket  
adventi hétvégéinkre! 

Hagyományainkhoz híven  
az idei évben is megrendezzük adventi  

műsorainkat és vásárainkat.
December 3-án, vasárnap 10 órától gyermekműsorral  

várjuk a Mikulást a Faluházba, majd 16 órától  
ünnepi műsoron vehetünk részt  

Baracs-Templomoson, a helyi templomban.
December 10-én 16 órai kezdettel Baracs-Apátszálláson,  

a római katolikus templomban az Ezerjó zenekar  
ünnepi koncertjét tekinthetik meg.

Adventi sorozatunk befejezéseként december 17-én,  
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


