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Önkormányzati tájékoztató 2017. december
November végére talán mindenkinek sikerült eltüzelnie minden 
falevelet, így bízunk benne, hogy most ismét sokáig ezen fölös-
leges füstölést nélkülözni tudjuk. Továbbra is nehéz feladat az 
egységes tüzeléstechnika megvalósítása, elfogadtatása. Külö-
nösen nehéz megérteni, hogy a közterületen tilos az égetés. 
Közterületen, tehát a ház előtt az út szélén, a padkán kedden 
és csütörtökön is tilos tüzelni, csakúgy, mint más hétköznapo-
kon és munkaszüneti, valamint ünnepnapokon is. Természe-
tesen az a legkényelmesebb, ha ott a tűz, bocsánat: a füst, 
ahol a levél keletkezett. De az útszéli fa közelében sem szabad. 
Ellentmondó információk keringenek a diófalevél égetésével 
kapcsolatban is. Mivel településünk földminőség adottsága 
rendkívül jó a diófa termesztésre, így sok helyen sok levél kelet-
kezik. Országos szinten több híradás szól arról, hogy a kertészek 
általánosan elfogadott tanítása, hogy a diófalevél is lebomlik, 
csak több idő kell neki. Egyesek szerint két év, mások szerint 
három év is kell. Ehhez, és nem csak ehhez kell a szakértelem 
és a türelem. Napjaink sajnálatosan felgyorsult világában nincs 
idő a komposztot nézegetni a kert sarkában évekig, így hatal-
mas megújulást segítő anyag vész el évente.
Ugyanakkor a fűtési szezon beindulásakor óhatatlanul ismét 
csak légszennyezést okozunk a kályhák, kazánok használatá-
val. Ezt elkerülni végképp nem tudjuk. De különbséget kell ten-
nünk a hideg elleni védekezés és a fölösleges füstölés között. 
Különösen azért, mert az idei évben is pályázott önkormányza-
tunk szociális célú tüzelőanyagra, és az idén immár másodszor, 
nem a környéken frissen kivágott akácfát fogjuk osztani, ha-
nem ismét barnakőszénhez jutnak a rászoruló családok. Így va-
lóban hozzájárulunk időlegesen a füstkibocsátás növeléséhez, 
azonban ezzel meleget adunk. Mint ahogy a komposztálást is 
nehéz megtanulni, úgy a szénnel való tüzelést is. A szén fűtő-
értéke jelen esetben meghaladja a frissen kivágott akác fűtőér-
tékét. Az egy helyre kiosztható maximum 10 mázsa szén okos 
felhasználással sokáig elég lehet. Az önkormányzat területén 

az ez évben összegyűjtött fahulladék (amiben benne vannak az 
épülő óvoda területén kivágott öreg, beteg fák, valamint a Falu-
ház és a Hivatal felújításakor leszedett hulladék cseréplécek is), 
jó alapot adnak a szén megfelelő begyújtásához.

Füstölgéseink közepette akadnak örvendetes események is, 
mint például az Ovi-bál, aminek népszerűsége utolérte a Szü-
reti Bál népszerűségét. Faluházunk ilyen eseményekre 299 főt 
tud befogadni hivatalosan. Most, a felújítást követően, a pá-
nikzárak felszerelésével biztonságosabbá tettük vész esetén a 
menekülést, de sajnos nem tudtuk a befogadóképességet nö-
velni. A bálok hangulata nemcsak a baracsiakat vonzza, hanem 
a környéken élőket is. Jó hírünk van; rendezvényeink és kör-
nyezetünk vonzó mások számára is. Településünk lélekszáma 
folyamatosan emelkedik, örömmel látjuk a hozzánk költözőket. 
A bálokban különösen nagy érték, hogy a szülők a gyerekeikkel 
együtt jelennek meg, van, hogy egy asztalnál, van, hogy a fiata-
lok másik asztalnál, a barátaikkal. Kis túlzással felrémlik a „bol-
dog békeidők” hangulata, amikor a polgárság, csakúgy, mint az 
arisztokrácia, bálokon vett részt, és így élte társadalmi életét. 
Fontos a minta, amit mutatunk utódainknak. A kulturált visel-
kedést ma már nehéz ellesni. A „közösségi oldalakon” ez nem 
mérvadó. Nem is erre van. Nemigen van már közösségi tér, 
ahol megtanulható, hogy mi az etikus és mi a kulturálatlan. 
Személyes tapasztalat, hogy a fővárosi színházban az idősek 
is a lehető legnagyobb lelki nyugalommal bontogatják előadás 
közben cukorkás papírjukat, esznek-isznak, beszélgetnek egy-
mással. Most igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy egy 
Falukarácsonyt nem lehet sustorgás, mászkálás nélkül végig-
ülni. Ebből az is levezethető, hogy azon sincs mit csodálkozni, 
hogy az iskolában egyre rémesebb helyzetek alakulnak ki a 
neveletlen gyermekek miatt. Szakemberek folyosói beszélge-

Folytatás a 2. oldalon
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téséből hallani, hogy a neveletlen szülők neveletlen gyerme-
kei kerülnek iskolába. Sőt. „Ez a generáció sokkal rosszabb, 
mint a miénk volt.” Ez azonban nem igaz. Kétezer éve mindig, 
minden generációra ezt mondták. Az ember semmit sem vál-
tozik. Ez ügyben ajánlanám Szókratész életét és munkásságát 
tanulmányozni; jól látható belőle, hogy ugyanezen gondokkal 
küzdött az ókor görögsége is, mint mi. A többség ma is nevel-
hető és fogékony a jóra. Ugyanakkor az extrém eseteket sem 
tagadjuk, de mert különlegességüknél fogva nagyobb érdek-
lődésre tartanak számot, így természetes a nagyobb odafigye-
lés. A fő baj - országos szinten is -, hogy a nevelőknek fogy a 
tekintélyük. A nevelőkbe beleértem a szülőket, nagyszülőket 
és a tanárokat is. De nevelő lehet a rokonság, a keresztszülő, 
a pap, a boltos, az utcai járókelő is. Mi mindannyian felelő-
sek vagyunk minden gyerekért és felnőttért. Ez a mi társadal-
munk. Mi csináljuk magunknak.

Az év azon időszaka következik, amikor a szeretet Földre szállá-
sát ünnepeljük. A december a maga fagyosságával bekényszerít 
az otthonunkba, a sok sötétség befelé fordulásra késztet, meg-
adva a vissza nem térő alkalmat a találkozásra önmagunkkal. 
A körülöttünk lévő világ mindent elkövet, hogy megakadályozza 
ezt a találkozást. A fekete péntekkel megkezdődik a rohanás a 
vásárolt szeretetért. Rettenetes érzés, hogy nem tudunk min-
dent megvenni, így kimutatva óriási hatalmas szeretetünket, 
drága pénzért. Persze azért a legdrágábbat, az időnket, azt nem 
adjuk. Még mit nem! Inkább még vegyünk valamit húszezerért. 
A boltosok biztos haragudnának rám és a GDP is meginogna 

világszerte, ha arra biztatnék mindenkit, hogy ne ajándékot ad-
jon, hanem szeretetet. Szer etet, szeret etet. 
A materialistáknak könnyű, mert egy jó plazmatévé már lát-
hatóvá teszi. A hétvégi keresztényeknek is könnyű, mert ren-
desen elmennek a templomba, és már rendben is minden. 
Az iszlámosoknak is könnyű, hiszen a Koránban egyszer sincs 
leírva, hogy szeretet. Ha mindenkinek könnyű, akkor végül is 
minden rendben van. Ha meg nincs, akkor majd megoldja az 
önkormányzat. Vagy az állam. Vagy az Unió, vagy a Gyuri bácsi, 
aki most a soros. Lám, mennyi mindenki megold mindent, és 
mégis mennyi a nyomor, a tudatlanság, az önzés. Ezelőtt 2017 
évvel, így decemberben, a Földre született az a lény, aki képes 
volt befogadni harmincévesen a Krisztus impulzust. A tudósok 
szerint egy jól kidolgozott terv alapján, mások szerint egy fatális 
hanyagság miatt, jászolban melengették a kisdedet. Lám, a 
szülők nem voltak elég gondosak és nem foglaltak szállást elő-
re Betlehemben, így minden jó hely elkelt. Érdekes, hogy a sze-
retet megszületéséhez nem kell jó hely. A szeretet mindenhol 
jó helyen születik. A szegénység nem determinál. A szegénység 
lehetőség, mint ahogy a gazdagság is az. A vallás nem mene-
dék, mint ahogy a vallástalanság se kibúvó. Most, december-
ben, az Adventben van alkalom arra, hogy kérdéseinkre válasz 
érkezzen. Advent a felkészülés, a várakozás ideje. Templomo-
son a kis templomban meg lehet érezni a hangulatát. Majd 
Apátszálláson a templomban ismét, és azt követően a Faluház-
ban. Hívunk mindenkit: ünnepeljünk, várakozzunk együtt! 

Várai Róbert
polgármester

Önkormányzati tájékoztató 2017. december
Folytatás az.1 oldalról

Novemberben történt az óvodában
2017. november 11-én immáron másodszor rendeztük meg a 
Márton napi batyus bált. 
Rendkívül nagy érdeklődésnek örvendett a rendezvény. Érkeztek 
vendégek Dunaújvárosból, Mezőfalváról, Nagyvenyimről, Előszál-
lásról, Nagykarácsonyból, sőt, a szabadegyházi óvoda is képvi-
seltette magát nálunk. A rendezvényt a Baracsi Néptáncegyüttes 
színvonalas műsora nyitotta meg. A hangulatért felelős Turi Tibor 
és testvére kitett magáért, hiszen a táncparketten megállás nél-
kül mulattak a vendégek. Nagy örömünkre, intézményünk fenn-
tartója, Baracs Község Önkormányzatának munkatársai is velünk 
töltötték az estét. Rengeteg tombola, ajándék felajánlás is ér-
kezett a szülőktől, a falu lakosaitól, helyi és városi vállalkozóktól 
egyaránt. Köszönjük a támogatást, óvodásaink nevében!
A támogatásból befolyt teljes összeg: 463 435 Ft, mely a Baracsi 

Négy Vándor Alapítvány számláját gyarapítja. A befolyt összeget 
óvodás gyermekeink javára fogjuk fordítani. Terveink között sze-
repel, hogy a most épülő új óvoda udvarára vásárolunk játékokat.
Az új óvoda épül-szépül. Ebben a hónapban intézménypedagó-
gusaink bevonásával sor került többek között a gyermekmosdók 
burkolatának megtervezésére, kiválasztására. Elmondhatjuk, 
hogy a kivitelező cég és a fenntartó teljes mértékben bevonja a 
főbb kivitelezési lépésekbe az óvodánkat, ezzel segítve későbbi 
munkánkat. 
November 30-án, András napján elbúcsúztattuk az őszt és az 
elkövetkező időszakban készülünk az adventra.

Gubits Krisztina
pedagógiai asszisztens
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Alig pihentük ki az évfordulós népdalkörök találkozóját, máris készülhettünk november 13.-án az ovisokkal a Márton napi liba ün-
nepre. Sok szép dekorációt és vidám libás játékokat hoztak magukkal a nagycsoportosok, mi finom kalácsot, kuglófot sütöttünk, 
és még finomabb csipkebogyó teát készítettünk a gyerekeknek, a felnőttek pedig jó hangulatban kóstolták meg az új bort.
November 18-án dalkörünk meghívást kapott a Székesfehérvári Alconic Köfém férfikórus megalakulásának 20. évfordulójára. 
Nagyon szép napot töltöttünk a barátainkkal.
 November 24-én, a Fehér Akác étteremben rendezett évzáró rendezvényünkön idéztük fel az elmúlt 45 év eseményeit, emlékez-
tünk régi tagjainkra, akik már nem lehettek velünk. Legrégebbi tagjainknak egy kis emléklappal és virággal kedveskedtünk.
Ünnepségünket megtisztelte Várai Róbert, községünk polgármestere, Varga Gábor országgyűlési képviselő, képviselő-testületünk 
tagjai, háziorvosunk, Dr. Gáncs László, előző elnökünk, Szárszó Lajosné, Marika, és meghívott támogatóink. Mindenki ajándékkal 
érkezett az ünnepségre, nagyon köszönjük.
Versmondóink, Vida Sándorné és Szél Lászlóné után dalkörünk kedveskedett a jelenlévőknek, legújabb dalcsokrával. A visszaemlé-
kezés után szokásainkhoz híven egy kis ajándékot adtunk át azoknak a tagjainknak, akik az elmúlt években különösen sokat tettek 
az egyesületért. Majd megköszöntöttük a kerek születésnapjukat és névnapjukat ünneplő tagjainkat. 
 A finom vacsora után következett a meglepetés, a születésnapi torta, gyertyagyújtással, és közösen elénekeltük a Balázs Gyula 
bácsi által írt nyugdíjas indulót. A jó hangulatról Kun János zenészünk gondoskodott.
Mindenkinek köszönjük a sok-sok munkát, a vendégeknek az ajándékokat és a támogatásokat. Köszönjük, hogy szeretnek ben-
nünket és figyelnek ránk egész évben.

Kedves Nyugdíjastársaim! 
Szeretném felhívni a figyelmeteket néhány rendezvényre:
– december 10-én 16 órakor a katolikus templomban az Ezerjó zenekart láthatjuk-hallhatjuk az Advent jegyében.
– december 14-én 10 órai kezdettel a Civil Házban kerül sor a megyei karácsonyi ünnepségre.
– december 17-én 16 órakor lesz a Falukarácsony a Faluházban.
– december 18-án délután 3 órakor, az ÖNO-ban tartjuk KISKARÁCSONYI ÜNNEPÜNKET. Várunk benneteket sok szeretettel! 
A vezetőségi tagok és a magam nevében mindenkinek SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG ÚJÉVET 
KÍVÁNOK!

Talpai Tiborné 
elnök

45 éves a Barátság Nyugdíjas Egyesület
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Iskolánk alsó tagozatos diákjai is rendszeresen részt vesznek 
városi és város környéki megmérettetéseken. 
A már hagyományos intézményi Bozsik program keretében intéz-
ményünk I. és II. korcsoportos tanulói is helytálltak az őszi fordu-
lókban, ahol rendszerint városi iskolák tanulóival versenyeznek. 
Az őszi diákolimpián, Rácalmáson, a II. korcsoportos gyermekek 
vettek részt, akikre tavasszal vár majd a második forduló. 
Meghívást kapott iskolánk a november 24-én megrendezett I. 
Dunaújvárosi Futsal Tornára, ahol az I. és II. korcsoportos fiúk 
biztató játékkal mutatkoztak be a labdarúgás e területén is.
A II. korcsoportos tanulók: Novoth Szabolcs, Makó Nándor, 
Kovács Jónás, Safárik Alex, Sebestyén Erik, Sebestyén Patrik, 

Pintér Hunor, Kenyér Szabolcs, Tóth Dániel, Varga Kilián, Varga 
Bendegúz.
Az I. korcsoportos tanulók: Trenka Dárius, Pintér Zétény, Makó 
Dénes, Barányi Xavér, Hornyák Dávid. 
Ezúton is köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik 
nélkül nem juthattunk volna el a versenyekre: Novoth-Varga 
Viktória, Kenyérné Lendvay Katalin, Lendvay István, Kőszegi 
Erzsébet, Pintér Attila!
Iskolánkban ettől a tanévtől kezdve minden hónapban kihir-
detjük a „hónap sportolóját”. Október hónapban Árva Gréta, 
novemberben Kenyér Lilla kapta meg ezt a címet. 

Úr Emese

Sporthírek az iskolából

9. Mühlespiel Bayerwald-Cup
November 11-én kilencedszer rendezték meg a németországi Neukirchen vorm waldban a 
„Bayerwald-Cup” elnevezésű malomversenyt.
A 18 fős mezőnyben a hazaiakon és az egyetlen osztrákon kívül a magyarokat ezúttal 
négyen képviseltük (Volman Ferenc, Bándy György, Sánta Elemér és Molnár István). Itt is 
körmérkőzéses rendszerben zajlik a verseny, fejenként 7-7 perccel.
Jól ment a játék, a verseny során 22 győzelmet arattam és 12 döntetlent értem el, vereség 
nélkül. Ennek ellenére mégis csak a 3. helyen zártam a hármas holtversenyben. Megkap-
tam a kupát, oklevelet, kiválaszthattam az ajándékot. Két nappal később pedig jött a hír, 
hogy elszámolták a Sonneborn pontszámomat, ami a holtversenyek eldöntésére szolgál, így 
1573 Sonneborn helyett 1622 lett, amivel mégis én lettem az első helyezett. Meglepetés 
a javából! Eddig hét versenyen szerepeltem, de most sikerült első alkalommal megnyernem 
egy malomversenyt.
1. helyezett: Volman Ferenc 56 ponttal (Sonneborn 1622)
2. helyezett: Sánta Elemér 56 ponttal (1616)
3. helyezett: Zimmermann Erwin 56 ponttal (1609)
További magyar résztvevők:
4. helyezett: Bándy György 54 ponttal
...
9. helyezett: Molnár István 39 ponttal
Visszagondolva az évre, úgy érzem, jól sikerült. Svájcban 3. hely, az Európa-bajnokságon 2. hely, most pedig a Bayerwaldon 1. 
hely. A statisztikámat tovább javítva: 270 mérkőzés: 163 győzelem, 101 döntetlen, 6 vereség. Jövő májusban lesz a hazai rende-
zésű Európa-bajnokság, remélhetőleg hasonló sikerrel.

2017. Őszi magyar gomoku verseny
Annyit kell róla tudni, hogy szabályaiban szinte megegyezik az amőbával, csak abban különbözik, hogy megnyitással kell kezdeni, 
így a játék kiegyenlítődik.
November 25-én tartották meg az Őszi magyar gomoku versenyt Budapesten, az ELTE épületében, én pedig első alkalommal 
mérettettem meg magam egy élő gomoku versenyen. 
A 21 fős, világbajnokokkal megtűzdelt mezőnyben a 12. helyet szereztem meg 4 ponttal, 8 forduló során. Látatlanban a 2 győzel-
met is aláírtam volna, de nem bánom, hogy másképp alakult végül. Volman Ferenc

Karácsonyra győzelem! –  
Volman Ferenc első helyezéssel  
zárta az évet malomjátékban

Röplabda sikerek
Új sportágban, a röplabdában jeleskedtek tanítványaink a közelmúltban. A Dunaújvá-
rosban megrendezett Vollé 2020 program keretében versenyezhettek iskolánk tanulói.  
Az újonnan alakuló sportkör 24 diákja nagyon ügyesen szerepelt. Színvonalas meccseket 
játszottak a környező iskolák tanulóival, és több győzelmet is arattak. 
A gyerekeket legközelebb december 9-én Baracson láthatják a szülők és az osztálytársak. 
A tornán szereplő tanulóink: Gyarmati Tóth Martin, Alpek Jázmin, Téglás Péter, Mező 
Zalán, Kiss Zsófia, Kenyér Szabolcs, Sidó Jázmin, Farkas Áron, Markulinec Jázmin, Varga 
József, Mező Anna Sára, Keresztes Nagy Renáta, Kiss Viktor, Trenka Inez Barbara, Klauz 
Emese, Karászi Panna, Téglás Csaba, Makó József, Kuti Márk, Nagy Kevin, Tasnádi Kris-
tóf, Hoppál Bence, Lénárt Erik Csanád, Deme László
Felkészítő edző: Kelemen István                                                  Benkéné Juhász Márta

Testnevelő tanár   
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A BARACSI SPORTEGYESÜLET 2017. éve
Egyesületünk ebben az évben is egy tartalmas, sikerekben gazdag 
évet tudhat maga mögött.
Labdarúgásban a bajnoki évadot nem naptári évben mérik, ezért 
most éppen a 2017-18-as szezon felénél járunk. De ne szaladjunk 
ennyire előre, nézzük meg, hogy korosztályok szerint milyen bajnok-
ságban-tornákon vettünk részt, és ott hogyan szerepeltünk!
Kilenc korosztályban közel 170 játékengedéllyel rendelkező labda-
rúgóval használjuk a sporttelepünket. A 2016-2017-es teljes és 
a 2017-18-as fél bajnoki évben a legkisebb labdarúgóink, akik az 
U-7, U-9, U-11 és az U-13 csoportba tartoznak, az MLSZ által szer-
vezett Bozsik-tornákon mutatják be tudásukat hétről-hétre. Náluk 
még nem helyezésekről szól a rendszer, hanem arról, hogy szeres-
sék és tanulják meg a futball alapjait. Kiváló edzők segítik felkészü-
lésüket: Horváth Péter, Úr Norbert, Horváth József, Balogh Dávid, 
Bozsik Brigitta és Virág László. Köszönet nekik és a szülőknek, hogy 
a gyerekek ezeken a tornákon kiváló eredményeket tudnak elérni.
Az U-13-as csapattal a Tolna megyei U-14-es sok esetben két évvel 
is idősebbek ellen játszottak a fiúk 2016-17-ben, ahol 8. helyezést 
értek el. Itt belekóstolhattak, milyen bajnokságban játszani. Ennek 
meg is lett az eredménye, hiszen a mostani Fejér megyei U-14-ben, 
a csoportjukban a második helyen telelnek a fiúk. 
Az U-16-os srácok évek óta domináns csapata a korosztályuknak 
a 2016-17-es szezont egy döntetlennel 19 győzelemmel nyerték 
meg. Idén sajnos becsúszott két vereség, de így is ott vagyunk a 
dobogón, 2 ponttal lemaradva. 
Köszönöm a fiúknak a hozzáállást és Papp Istvánnak a felkészítést! 
Bízom benne, hogy a tavasszal ismét a mi nyakunkba akasztják az 
aranyérmet. 
Az elmúlt évek utánpótlás-nevelése kezd beérni. Az U-19-es fiúk 
a 2016-17-es bajnoki évben a megye II-es csoportban a második 
helyen végeztek, a 2017-18-as szezont már a megyei I. osztálx 
utánpótlás bajnokságban vívják, ahol csupán pár ponttal vannak 
lemaradva a dobogóról. Tudni kell róluk, hogy közülük sokan egy 
hétvégén két meccsen is pályára lépnek (U-16 felnőtt). Köszönet-
tel tartozom Idei Szabolcsnak azért, hogy ezeket a fiatalokat évről 
évre, hétről hétre összetartva felkészíti, versenyezteti, ami nem kis 
feladat. 
Felnőtt csapatunk 2016-17-ben újra a megyei I. osztályban szere-
pelhetett. Az induláskor megfogalmazott elvárásokat maximálisan, 
sőt még túl is teljesítettük. Az akkor még 16 csapatos bajnokság-
ban a 11. helyen végeztünk, úgy, hogy az utánunk következőnek 16 
ponttal kevesebbje volt. Sajnos az idei  fél szezont nem úgy zártuk, 
ahogy szerettük volna. A 14. helyen telelünk a tabellán. Tudom, 
hogy a tavasszal ennél jobb helyen fogunk végezni.
Az Öregfiúk bajnokságban a 2016-17-es szezonban csak a 8. he-
lyet sikerült elcsípni, azonban a mostani évadban szárnyalnak az 
öregek, hiszen a 2. helyen zártuk a fél szezont. 
Lányainknak sajnos nem sikerült a 2016-17-es bajnokság meg-
nyerése, de azért szépen mutatott a nyakukban az ezüstérem!  

Ők nemcsak nagypályán, hanem Dunaújvárosban kispályás baj-
nokságokban is játszanak, ahol kiváló sikereket érnek el. A tavalyi 
szezon után közösen eldöntöttük, hogy a 2017-18-as bajnokságot 
meg kell nyerni. Az őszi fordulókban egy kis kisiklást (döntetlent) 
nem számítva nem találtunk legyőzőre, így 62 rúgott és 2 kapott 
góllal vezetjük a Pest megyei bajnokságot.
Idén júniusra meg hívást kaptunk a franciaországi testvér-települé-
sünkről, hogy az U-13-as fiainkat várják egy nemzetközi futball tor-
nára, Homecourtbe. Nem kis szervezés kellett ahhoz, hogy el tud-
junk menni. Végül is három mikrobusszal indultunk útnak. Egy 24 
csapatos tornán mutathattuk be, hogy a mi fiataljaink is fel tudják 
venni a versenyt más nagyobb országok ifjaival. Az eredményeinknek, 
megjelenésünknek és a hozzáállásunknak köszönhetően a Fair Play 
díjat adományozták srácainknak. A foci mellett egy villámlátogatást is 
tettünk Párizsban és környező helyeken is, sportdiplomáciai kapcso-
latokat kezdeményeztünk a Platini szülővárosában lévő sportklubbal.
Köszönettel tartozunk testvérvárosunknak a szállásért, fogadásért 
vendéglátásért, Baracs Község Önkormányzatának és a Multisteel 
Hungary Kft. tulajdonosainak az utazás támogatásáért. Külön nagy 
köszönet jár azoknak a felnőtt kísérőknek, akik vállalták a nem kis 
felelősséggel járó kirándulás során a gépjárművek vezetését és a 
gyerekek felügyeletét: Bozsik Brigitta (edző), Fehérváriné Tokaj Éva, 
Fehérvári Alexa, Merl Gábor és Kiss Zsolt. A srácok nagyon jól érez-
ték magukat. Jövőre viszontláthatják kis ellenfeleiket, hiszen itthon, 
Baracson fogunk egy kisebb nemzetközi tornát lebonyolítani, mely-
nek a szervezése már elkezdődött.
Köszönöm minden egyesületi tagunknak az elmúlt éves munkáját, 
támogatóinknak, szurkolóinknak a támogatást, biztatást! Várjuk őket 
és mindenkit a mérkőzéseinkre, szurkoljanak, biztassák csapatainkat!
ívánok Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Esztendőt!
HAJRÁ BARACS! Fehérvári József

Baracs SE elnök          



6 2017. december   BARACSI SZÓ

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Könyvbemutató a baracsi könyvtárban. 
Baracs szülötte, Horváth Béla tanár úr legújabb könyvének 
címe: A 6. (Württemberg) Huszárezred az 1848-49-es Magyar 
Szabadságharcban. E könyv bemutatója 2017. szeptember 
15-én, pénteken 17 órai kezdettel volt a baracsi könyvtárban. 
A szerzővel Dr. Tóth István címzetes főjegyző beszélgetett a 
mű születéséről. A könyvbemutató kellemes hangulatban telt. 
Minden kedves érdeklődőnek köszönöm a megjelenést. A könyv 
már kölcsönözhető könyvtárunkban. 
Mert a mesét mindenki szereti 2017. szeptember 29-én tartot-
tuk a magyar népmese napját könyvtárunkban. Nagy Erika, Deák 
Lili és Gerics Anna tolmácsolták Benedek Elek válogatott meséit 
az első osztályosoknak. Köszönjük szépen a lányoknak a vidám 
előadást! 
Szintén a magyar népmese napja alkalmából meghirdettük a 
Benedek Elek rajzversenyt. A pályázatra hetven rajz érkezett a 
könyvtárba. Nehéz dolga volt a zsűrinek a szép alkotások értéke-
lésénél. A 3. és a 4. osztályosok kiemelkedően sok remekművet 
alkottak. A kiállítást október 6-ig lehetett megtekinteni a könyv-
tár alsó szintjén.
A Benedek Elek rajzpályázat nyertesei:
1. helyezett Nagy Nikolett 3. osztályos tanuló
2. helyezett Pintér Hunor 3. osztályos tanuló
3. helyezett Vig Tamara 3. osztályos tanuló
1. helyezett Bősz Erik 4. osztályos tanuló
2. helyezett Trenka Inez Barbara 4. osztályos tanuló
3. helyezett Varga József 4. osztályos tanuló
Különdíjasok
Barányi Bíborka 2. osztályos tanuló
Kiss Zsófia, Kiss Viktor, Gáspár Zoltán
Simon Előd 4. osztályos tanuló
Futó Richard Brenton 7. osztályos tanuló
Zecher Józsué 3. osztályos tanuló

Könyvtári Hírek Röviden
A baracsi könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 
programjaihoz. Ennek keretében 2017. október 2-án a 6. osz-
tályos nebulók pillanthattak be a bőrdíszműves foglalkozás rej-
telmeibe. Miskolczi Ildikó vezetésével színes karkötők készültek 
bőrszalagból. Nem mindenkinek volt könnyű a feladat, de aki 
rájött a mesterfogásokra, nem tudta letenni az elkészítendő da-
rabot. Ildikónak köszönjük a jó hangulatot és tanítást!
2017. október 3-án A víz élettani hatása a szervezetre címmel 
Farkas Mónika védőnő tartott előadást könyvtárunkban. A be-
szélgetés fő célja volt a vízfogyasztás fontosságára felhívni a fi-
gyelmet. A tudnivalókat a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 
7. osztálya hallgathatta.
2017. október 4-én kézműves foglalkozásra hívtuk meg a Szé-
chenyi Zsigmond Általános Iskola 3. osztályát. Garbacz Angéla 
segítségével készültek a szebbnél szebb kukoricabábuk. Az alko-
tásban huszonhét kisdiák vett részt. 
2017. október 5-én vendégünk volt Nógrádi Gábor. Az író közvet-
len, érdekes és vidám beszélgetést folytatott a diákokkal. A diáko-
kat lenyűgözték a különböző a vicces történetek, a szerző életéből 
kiragadott epizódok. Írónk 800-nál is több író-olvasó találkozón 
van már túl, népszerűsége nem csökken. Türelmetlenül várjuk új 
írásait. A rendezvényen a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 
5. és 7. osztályos tanulói vettek részt. Könyvtárunk 48 Nógrádi 
Gábor és Nógrádi Gergely művel gyarapodott.  
2017. október 6-án ismét könyvtárat öleltünk. Kedves olvasó-
inkkal és a könyvtárba járó gyermekekkel másodszorra kíséreltük 
megdönteni saját rekordunkat. Minden évben többen leszünk. 
Ezen a napon nyitottuk meg a Baracs Néptáncegyüttes 20. jubi-
leumára készült fotókiállítást. Péntektől szombatig a könyvtárban, 

később a faluház aulájában tekinthették 
meg az érdeklődök. Minden kedves segí-
tőmnek, aki hozzájárult a programok le-
bonyolításához, köszönetet mondok!

 . Gárgyán Attiláné
Könyvtáros
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Templomunk hírei
Az elmúlt hónapban többen segítettek felajánlásaikkal, munkájuk-
kal templomunk, plébániánk állapotának megóvásában. Ilyen nagy-
lelkű, önzetlen emberek: Pfeffer Aranka és Margit, Fehérvári József, 
Dudás Aranka, id. Gál Zoltán. 
Egy kedves, régi tanítványomnak /Szabó Mária/ hazalátogatása al-
kalmával feltűnt, hogy nem szól a templom orgonája. Azonnal in-
tézkedett. Budapestről hozott szakembereket. Ők megállapították a 
hibákat. Megígérték, hogy áprilisban felújítják az orgonát.
Mindenki tudja, hogy ez nem kis feladat és nem is olcsó egy ilyen régi 
hangszernél. De mindenképpen szükségszerű a javítás, hiszen meny-
nyivel szebb, ünnepélyesebb a szertartás, ha szól az orgona! Emel-
lett elődeinket is megtiszteljük azzal, ha nem hagyjuk teljesen tönkre 
menni, amit adományaikból vásároltak 90 évvel ezelőtt.
Ezért arra kérem a baracsiakat, akik ezt az ügyet szintén fontosnak 
tartják és megengedhetik maguknak, felajánlásaikkal járuljanak 
hozzá a javításhoz. 
Legközelebbi hivatali napunk, ahol egyházi ügyeket intézhetnek 
december 15-én 15 órakor lesz a plébánián.
Közeledik a karácsony. Ünnepeljünk együtt! Advent 2. vasárnapján, 
december 10-én 16 órakor Apátszálláson találkozhatunk a temp-
lomban.
Minden kedves baracsinak áldott, szép karácsonyt, békés, boldog 
új évet kívánok! Hortyi Lászlóné

Baracsi ünnepi miserend
BARACS - TEMPLOMOS:

Adventi Szentmise:  December 23. délután 17 óra
Karácsonyi Szentmise: December 24. délután 17 óra
	 December	26.	délelőtt	9	óra
Vízkereszti Szentmise:  2018. január 6. 17 óra

BARACS-APÁTSZÁLLÁS:
Adventi Szentmise: December 23. délután 16 óra
 Karácsonyi Szentmise:  December 24. este 18:30 óra 
	 December	26.	délelőtt	10	óra
Vízkereszti Szentmise:  2018. január 6. 16 óra 

Krisztofory Valter plébános

Teadélután volt a Faluházban
A helyi Családsegítő Szolgálat a Faluház dolgozóival együttmű-
ködve 2017. november 20-án délután, Kapcsolatok címmel 
teadélutánt szervezett a Faluházban gyermekes szülők és más 
érdeklődők részére. A délután meghívott előadója Farkas Ildikó 
pszichológus volt, aki egy színvonalas előadással készült a rendez-
vényre, melynek témája: „Hogyan neveljünk boldog gyermeket?”. 
Az előadás után a beszélgetés kötetlen formában zajlott. A finom 
teát a Faluház dolgozói biztosították. A program családias körben 
és jó hangulatban telt. Köszönjük a Faluház dolgozóinak a segít-
ségét, a pszichológusnőnek az előadását és a megjelentek rész-
vételét! Úgy gondoljuk, hogy a délután minden jelenlévő számára 
hasznos volt. Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit

családsegítők

Adományok gyűjtése  
karácsonyra
A Családokért Önkormányzati Társulás 
Baracsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítői 
a helyi rászoruló családok segítése, karácsonyának szebbé té-
tele érdekében idén is gyűjtést szervez. 
Kérjük, hogy aki teheti, 
jó állapotban lévő, de már nem használt játékokat, meseköny-
veket, használati eszközöket, dísztárgyakat, vagy tartós élelmi-
szereket, édességeket 
legkésőbb december 14-ig küldjön be az ÖNO-ba 
(Baracs, Kossuth L. u. 11. szám alá). 
A behozott felajánlásokat a „cipődoboz akció”, valamint a „Falu 
karácsonya” keretében juttatjuk el a rászoruló családokhoz. 
Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük! 

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

Köszönet és jókívánság
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 2017-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy a rászoruló családok életét köny-
nyebbé 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
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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


