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EBOLTÁS BARACSON 2018
A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008. FVM
rendelet – az eddigieknél is hangsúlyozottabban – a tulajdonosok
kötelességévé teszi az ebek évenkénti veszettség elleni immunizá-
lásának az elvégeztetését. Ennek elősegítésére az idén is megszer-
vezzük Baracs községben az összevezetett eboltást.

Az oltás időpontja:
május 16. szerda: Polgármesteri Hivatal de. 09.00–11.00

Kokasdi buszforduló 11.15–12.15
Liget sor vízmű 12.30–13.30
Polgármesteri Hivatal du. 15.00–17.00

május 17. csütörtök: Tanácsház u. 7. de. 09.00–10.00
Szent István u. sarok 10.15–11.15
Templomos Kultúrház 11.30–12.30

A pótlás ideje:
május 23. szerda Polgármesteri Hivatal de. 09.00–11.00

Templomos Kultúrház 11.30–12.30
Polgármesteri Hivatal du. 15.00–17.00

Évek óta kötelező az ebek elektronikus transzponderrel azaz chippel
történő jelölése, amely minden négy hónaposnál idősebb kutyára
vonatkozik. Az összevezetett eboltáson csak a már chippel ellátott
ebek kaphatják meg a veszettség elleni védőoltást. A chipezést csak

az ebek tartási helyén végezhetjük el, természetesen az oltással
együtt, telefonon (30/378-6390) való előzetes egyeztetés után. 

2010 óta új típusú „Kisállat Egészségügyi Könyv”-et használunk,
csak ezek érvényesek. Az új könyv kiállítása ingyenes, az elveszett
stb. pótlása 400 Ft.

Az idézett rendelet szigorítja az embert ért ebmarások esetén
alkalmazandó eljárást: ha oltatlan eb embert mar, akkor a hatósági
állatorvos kéthetes megfigyelési zárlatot rendel el, és csak utána
olthatja be az állatot, amely szintén többletköltséggel jár.

Az oltás díja a tavalyival egyezően 4000 Ft, a féreghajtó tabletta
200 Ft/10 kg testtömegenként. A chipezés díja 4500 Ft, a háznál
oltás kiszállási díja 1000 Ft udvaronként.

Az oltásban és a kisállat ellátásban továbbra is részt vesz
dr. Marth Péter állatorvos, aki rendelői háttérrel is rendelkezik,
telefon száma: 70/427-9913.

Baracs, 2018. március 22.

Dr. Szendrőy István
községet ellátó állatorvos

Önkormányzati tájékoztató 2018. május
A hirtelen jó idő sürgős munkára ösztönzi a
földet művelőket. Természetesen jó dolog
látni a sok szép erőgépet. Többségük látha-
tóan új és jól karbantartott. Azonban előfor-
dul ennek ellenkezője is, ami nem baj, hi-
szen dolgozni kell. A baj csak akkor van,
amikor a traktoros nem olvassa ezen újsá-
got, és nem gondol arra, hogy az aszfaltos
úton nem húzunk semmilyen traktortartozé-
kot magunk után. Vigyázzunk közösségünk
értékeire! Ez a gondoskodó felelősség nyil-
vánult meg a sok évvel ezelőtti képviselő-
testületekben, amikor a belső utakat súly-
korlátozták. A lakosok és az önkormányzat
közös befizetéséből megépült utak a sze-
mélygépjármű-forgalomra épültek alapve-
tően. Az utóbbi időben egyre többen kérnek
behajtási engedélyt a 3,5 tonnás forga-
lomra korlátozott utakra. Az indok teljesen
érthető, hisz a téli tüzelőt és az építőanya-
got is be kell vinni valahogy. Ezt mindany-
nyian megértjük. Azt már nehezebben, hogy
a mai tehergépjárművek a maguk 18 ton-
nájával igencsak megterhelik a kohósalak
alapú aszfaltcsíkot. Sajnos önkormányza-
tunk önerőből a belső utak felújítását nem
tudja megvalósítani. Amennyiben lakossági
kérésre beengedjük a nehézgépjárműveket,

akkor ennyi erővel meg is szüntethetjük a
súlykorlátozást, de azt akkor tudomásul kell
venni, hogy az út tönkremegy, és nem lesz,
aki megcsinálja. Legutóbbi testületi ülésün-
kön határozatot hoztunk arról, hogy a Nagy-
venyim-Baracs összekötő út súlykorlátozá-
sát a 7,5 tonnáról 3,5 tonnára szigorítjuk.
Ez egyrészt az út minősége miatt, másrészt
a kisteherautók életveszélyes közlekedése
miatt indokolt. Az út mentén földtulajdon-
nal, vagy bérleti, földművelési joggal rendel-
kező gazdák kérelemre természetesen be-
hajtási engedélyt kapnak. A behajtási enge-
délyhez kérjük az erőgép és a vontatmány
rendszámát, valamint igazolni szükséges a
behajtás indokoltságát, azaz a földtulajdon,
vagy bérleti jogot. 

Örvendetes, hogy gyarapszik települé-
sünk, és látható módon nő a gépjárművek
száma. Szinte minden intézmény előtt nö-
velni kellene a parkolók számát. Egyelőre
csak az új ovi előtt lesz lényeges parkoló-
bővítés. Ugyanakkor látható, hogy közterü-
leteinken is megjelenik egy-egy hosszabb
időre magára hagyott gépjármű. Felhívom
a figyelmet arra, hogy a közterület nem
gépjárműtárolásra kijelölt terület. Mindenki
a saját kertjében alakítson ki a megnövekvő

gépjárműparkja számára tárolóhelyet! A
házhoz kialakított kocsibeállón természete-
sen minden gépjármű korlátlanul parkolhat,
de a közterületek használata rendszeres,
vagy huzamos parkolás céljára nem meg-
engedett. 

Francia testvértelepülésünkről, Montois-
la-Montagne-ból gyermek focisták érkez-
tek, viszonozva a mieink tavalyi látogatását.
Az ötcsapatos bajnokság első helyezettje -
megérdemelt módon - a házigazda baracsi
csapat lett. Francia barátaink szép játéku-
kért és küzdeni tudásuk elismeréseként
megkapták a fair play díjat. Látogatásuk
egybeesett a Civilnap rendezvényünkkel,
amit nagyra értékeltek. Nagyon tetszett
nekik településünk, és a magyar vendég-
szeretet. A szervezőknek: Fehérvári József-
nek, a Sportegyesület elnökének és Kocsis
Sándornak, a Baracsi Magyar-Francia Ba-
ráti Kör elnökének, valamint a segítőknek,
szülőknek, vendégfogadóknak köszönetem
fejezem ki. Csapatmunka volt. 

Továbbra is várjuk az érdeklődőket civil-
szervezeteinkbe.

Tisztelettel:
Várai Róbert
polgármester
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Március 12-én, Gergely-járással toborozták társaikat az iskolába
első osztályos tanulóink. Tanítójuk, Úr Emese irányításával az ovi-
ban kis műsort adtak elő, majd közös játék várta őket a nagycso-
portosokkal. 

A Széchenyi István Gimnáziumban, a körzeti írásbeli angol verse-
nyen Deme László és Lénárt Erik Csanád képviselte iskolánkat.

Az Arany János Általános Iskolában rendezett írásbeli angol verse-
nyen Nagy Erika 3. helyezést, Györkönyi Márk 4. helyezést ért el.

DSZC Rudas Szakgimnáziumában Nagy Erika képviselte isko-
lánkat az angol és német körzeti szépkiejtési versenyen. Mindkét
nyelvből az 1. helyezést érte el. 

A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában, a Ki tud többet
Angliáról és a királyi családról című versenyen Nagy Erika és Nagy
Emese vett részt, és a 4. helyen végeztek. A gyerekek felkészítője
mindegyik versenyen: Gerics Viktória.

Március 15-én az 5. osztályosok műsorával emlékeztünk. A mű-
sort betanította osztályfőnökük: Ujvári Csilla.

A Magyar Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi Területi Szervezete
a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Baracs Község Önkor-
mányzata támogatásával a Víz Világnapja alkalmából 5. alkalommal
hirdettek rajzpályázatot iskolánkban. Rengeteg pályamunka érkezett
be a zsűrihez. A díjátadón Látó Sándor tanár úr növendékei zon-
goráztak. Tanulóink egyéb rajzpályázatokon is folyamatosan indul-
nak, köszönet érte Pukli Zsuzsanna tanárnőnek.

Április 11-én, a Költészet Napja alkalmából iskolánk minden osz-
tálya bekapcsolódott a Faluházban, Gárgyán Attiláné könyvtáros
szervezésében megrendezett versmaratonba.

Április 16-án a Föld napja alkalmából rendezett versenyen Hie-
gel Richárd és Rónás Szabolcs 6. osztályos tanulók képviselték
iskolánkat. Felkészítette őket: Szabóné Füredi Berta.

A Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában megrendezett logikai ma-
tematika versenyen Kenyér Szabolcs és Pintér Hunor 3. osztályos
tanulók vettek részt. Felkészítőjük: Szondiné Szemző Magdolna.

Környezetismeret versenyen adtak számot tudásukról Bősz Erik,
Makó Nándor, Trenka Barbara 4. osztályos tanulók, Rácalmáson,
az év fajai témában. Felkészítőjük: Gondár Csaba.

Előszálláson, a körzeti matematika versenyen 1. helyezést ért el
a Sós Brigitta, Kenyér Lilla (5. osztály), Nagy Emese, Mátyás
Karolina (6. osztály) alkotta csapat. Felkészítő: Mátyásné Kohut
Zsanett.

Dunaújvárosban, a Városháza téren, a Tehetségek Napján vettek
részt iskolánk tanulói: Czuppon Péter néptáncosai, a Kiscsipások,
valamint Osztrider Hanna, Simon Réka, Safárik Lili 6. osztályos,
és Kenyér Lilla 5. osztályos tanuló, Pukli Zsuzsanna vezetésével
rajzot készítettek. 

Idén is Széchenyi-hét
Iskolánk idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Az idei Szé-
chenyi-hét ennek szellemében telt, rengeteg programmal tettük szí-
nessé ezt a hat napot gyermekeink számára.

Hétfőn a Széchenyi-expedíción mérhették össze tudásukat a
csapatokba verődött gyerekek a különféle állomásokon.

Kedden délelőtt színjátszó találkozót rendeztünk, hagyomány -
teremtő céllal. Délután aszfaltrajz verseny keretében a Föld Napjával
kapcsolatban rajzolhattak a gyerekek, ezzel egy időben robotbemu-
tatót lehetett megtekinteni a Bánki Donát Gimnázium tanulóinak
jóvoltából.

Szerdán a sporté volt a főszerep. Délelőtt emlékfutás zajlott, dél-
után pedig tornagálán vettek részt iskolánk tornászlányai. 

Csütörtökön a körzeti tanulmányi versenyek következtek: szépíró
és szépen olvasó verseny az alsó tagozatosok, környezetvédelmi
verseny a felső tagozatosok számára. Ezen a napon 11 iskola diák-
jait fogadtuk. 

Eredmények: szépíró versenyen Gulyás Nikolett (1. osztály)
arany minősítés, Varga Loretta (2. osztály) bronz minősítés, Sidó
Jázmin (3. osztály) bronz minősítés, Bodnár Vivien (4. osztály)
arany minősítés. Szépen olvasó versenyen Kovács Boglárka (3.
osztály) 3. helyezés, Karászi Panna (4. osztály) 2. helyezés. 

Környezetvédelmi versenyen: Bebesi Dorottya Zsanka (7. osz-
tály), Sós Brigitta (5. osztály), Hiegel Richárd (6. osztály) alkotta
csapat 2. helyezést ért el. Erdei Marcell (6. osztály), Isztli Tamás
(6. osztály), Téglás Csaba (5. osztály) alkotta csapat a 4. helyezést
érte el.

Pénteken a Széchenyi Emlékverseny volt a program, idén már
19. alkalommal.

Szombaton a Néptáncfesztivál színvonalas műsorszámai zárták
ezt az eseménydús hetet.

Úr Emese

MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI ESEMÉNYEK AZ ISKOLÁBAN
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Első alkalommal vettek részt iskolánk tanulói a Kinder+SPORT el-
nevezésű program versenyén április 13-án Veszprémben. A program
célja a mindennapos sport, mozgás népszerűsítése az általános is-
kolák alsó tagozatosainak körében. A programba való bekerüléssel
a kiválasztott csapatnak minden héten gyakorolnia kellett az előző-
leg kiadott játékos sportfeladatok végrehajtását, hogy majd ezekkel
az elődöntőn versenyezni tudjanak. Ezért cserébe az iskola sport-
eszközöket kapott ajándékba. Ezen felül havonta egy-egy érdekes
feladat elkészítéséért és dokumentálásáért pontokat lehetett gyűj-
teni, amelyeket szintén sporteszközökre válthattunk be.

Az elődöntőn nagyon szoros versenyben a 2. helyezést sikerült
elérni. Csapatunk lelkiismeretes játéka és az egyéni szép teljesít-
mények megnehezítették a házigazda és egyben győztes csapat dol-
gát. Az eredményhez gratulálunk, büszkék vagyunk a csapatra,
amelyet a következő tanulók alkottak: Novoth Szabolcs, Kovács
Jónás, Makó Nándor, Nagy Sarolta, Markulinec Jázmin, Ke-
nyér Szabolcs, Sidó Jázmin, Nagy Nikolett, Kiss Zsófia, Téglás
Péter, Trenka Dárius, Vasadi Krisztina, Virág Jázmin. Felkészí-
tőik: Benkéné Juhász Márta, Gondár Csaba, Úr Emese.

Kirándulás a Velencei-tó körül
– a Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület programja –

Autóbuszos kirándulást szervez 
a Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület 

a Velencei-tó körül. 

Időpont: 
2018. május 16. (szerda)

Program: 
1. Dinnyés, a Várpark meglátogatása; 
2. Pákozd, a Miska-huszár szobor megtekintése; 
3. Pákozd, látogatás a Katonai Emlékparkban; 
4. Pákozdon, az Ingókő étteremben ebéd: 

húsleves, Miskahuszár kedvence, savanyúság; 
5. Kápolnásnyék, Halászkastély és kiállításának 

megtekintése. 

A várható költség 3400 Ft/fő.
Várjuk a jelentkezéseket!

Megyesi Sándor, tel.: 0625 498-178

SZÉP SZEREPLÉS EGY KÜLÖNÖS VERSENYEN
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Minden futó érmet nyert!
Remekül szerepelt iskolánk mezei futó csapata a körzeti diák -
olimpián. A résztvevő tanulók egytől egyig éremmel jöhettek haza a
versenyről. Csapatban és egyéniben is kitűnő eredmények születtek,
így méltán lehetünk büszkék sportolóinkra. 

Részletes eredmények: 
I. korcsoport:
II. Kenyér Szabolcs,
III. Pintér Zétény Levente

A lányoknál csapatban Baracs a III. helyen végzett, Vasadi Krisztina,
Virág Jázmin, Novoth Nóra, Jancsovics Jázmin összeállításban.

II. korcsoport:
A lánycsapat II. helyezést ért el: Markulinec Jázmin, Kovács Bog-
lárka, Nagy Sarolta, Sidó Jázmin összeállításban.
A fiúk versenyében I. helyezett lett a csapat: Kovács Jónás, Novoth
Szabolcs, Makó Nándor, Gerhárth Zalán részvételével. 

III. korcsoport:
Lány aranyérmes csapat: Árva Gréta, Trenka Inez Barbara, Kiss Be-
atrix, Rabatin Anna. 
Egyéniben Árva Gréta ezüstérmes lett. 

A III. korcsoportos fiúknál is baracsi aranyérem született. A csapatot
Tömöri Balázs, Erdei Marcell, Hiegel Richárd, Klauz Botond és Csil-
lag Sándor Marcell alkotta. 

Egyéni versenyben Tömöri Balázs arany, Erdei Marcell ezüstérmes
lett. 

IV. korcsoport
A fiúk versenyében bronzérmes lett a Gráczer Máté, Tóth Márk,
Nagy Kevin, Lénárt Erik Csanád és Deme László alkotta csapat. 
Egyéniben a legjobb eredményt Gráczer Máté érte el, aki 5. lett.

Benkéné Juhász Márta

I. SZÉZSI SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL
A Széchenyi-hét keretein belül évek óta ha-
gyomány, hogy a tehetséges diákok meg-
mérettetik magukat különböző házi, illetve
kistérségi versenyeken, melyeket az iskola-
hét keretében az intézmény rendez. A szín-
játszó csoport is rendszeresen előadja
darab jait, ami mutatja a csoport haladási
irányát. 

A színjátszás tanulásának célja az érte-
lem, az érzelem, a fizikum, a jellem harmo-
nikus és differenciált fejlesztése. Ezt szem
előtt tartva határoztuk el intézményünkben,
hogy lehetőséget kínálunk térségünk szín-
játszó csoportjai számára, hogy egymással
ismerkedve megmutathassák magukat és
bemutathassák alkotó munkájuk gyümöl-
csét.

A szakmai fejlődés feltétele a megmé-
rettetés, a tapasztalatcsere. Ezért kívántuk
megrendezni az I. Szézsi Színjátszó Feszti-
vált, melyre a meghívást négy iskola fo-
gadta el.

A programban musical paródia, zenés
showműsor, dramatizált mesejáték szere-
pelt, a közönség, az általános iskolások nem
kis örömére. A nemes versengésnek nem ki-
sebb tétje, mint egy csodás vándorkupa volt,
melyet a Baracs Oktatásáért Közalapítvány
ajánlott fel. Színes, szórakoztató, tanulsá-
gos, és igazi élményszerző előadásokat lát-
hattunk. A zsűriben Polgár Lilla színésznő,
Miskolczi Ildikó faluházvezető, és Gaspa-
rovszky Tibor iskolaigazgató hozta meg
a végső döntést melyben a kupát az előszál-
lási Árpád Fejedelem Általános Iskolának
ítélték. Emellett a résztvevő csoportok olyan
megtisztelő címekben részesültek, mint a
legmodernebb darab, vagy a leglátványo-
sabb előadás, s iskolánk, a legszebben be-
szélő csoport. A fesztiválról utólag nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ez motivál
minket arra, hogy jövőre ismét megrendez-
zük a Szézsi Fesztivált, és  visszaszerezzük a
kupát. Nem titkolt szándékunk a hagyo-

mányteremtés. Kiss I. Enikő gondolatait ma-
gunkévá téve, miszerint: „a mai rohanó, pro-
fitorientált korban, az egyszer használatos
dolgok, tárgyak értékek világában valami
olyat akarunk elindítani, ami igazán teljes,
és a valós és teljes értékét csak később, né-
hány év múltán nyilvánítja ki, mutatja meg.
Annál is inkább, mivel a hagyomány sokkal
inkább az emberi kapcsolatokon alapszik
(valójában azokat szabályozza), és nemcsak
a tárgyak, dolgok, alkotások fel- vagy leér-
tékelését „szabályozó” divathóbortokkal kell
„megküzdenie”, hanem a személyes kap-
csolatok állandó, gyökeres és egyre gyorsuló
változásával is.”A rendezők feladatát meg-
könnyítette a Közalapítvány támogatása, va-
lamint iskolánk 5. osztályának szülői közös-
sége, mely a vendéglátás terhét vette le vál-
lunkról finom és látványos süteményekkel,
35 fellépő étkeztetését oldva meg ezzel. Kö-
szönet érte.

Ujvári Csilla
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A VERS SZERETETE
2018. 04. 11-én versmaratonnal ünnepeltük a magyar költészet
napját. Immár hatodik alkalommal mondják, vagy olvassák fel a
kivá lasztott verseket a résztvevők. A rendezvényen a Széchenyi
Zsigmon d Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Négy
Vándor Óvoda Süni csoportosai és a Barátság Nyugdíjas Egyesület
tagjai vettek részt. 1964 óta április 11-én, ünnepeljük a magyar
költészet napját, kedves költőnkre József Attilára emlékezve. Min-
den évben nagyjaink (íróink és költőink) születésének vagy halálá-
nak évfordulóján verseiket felidézve emlékezünk írásaikra. Ez évben
százötvenen verseltek velünk.

Külön köszönöm Ujvári Csillának az odaadó munkáját.

Gárgyán Attiláné
könyvtáros



BARACSI SZÓ 2018. május 7

Baracsi Szó
Alapító: Baracsi Község Önkormányzata

Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193.,
OSZK, ISSN 2063-305X

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs
24274 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, 2018. május 4-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros

A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 5/BSz/2018.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Elmúlt a húsvét. Az ünnep méltó környezetét segítették kialakítani: Szabó Mária a virág-
aival, Györök Róbert és Hegedűs József a szállítással, Izing Istvánné a „Munkás Szent
család” című festmény felajánlásával, id. Gál Zoltán és Arnold a kert rendbetételével.
A Jóisten áldja meg Őket érte!

Utólagosan köszönöm meg Gál Istvánnak a templom környezetében végzett hóeltaka-
rítást. A templomkert szépítéséhez újabb 10 tő rózsát vásároltunk, a templom hátsó falának
védelméhez pedig két platánfát.

Április 28-án tárgyalt Egyházközségünk képviselete a költségvetésünkről. Mivel oly ke-
vesen fizetnek egyházi hozzájárulást a községünkben – ami a templom fenntartási költségeit
nehezen biztosítja –, ezért 500 Ft-tal megemeljük a hozzájárulás tételeit. Így nyugdíjasnak
2500 Ft, aktív dolgozónak 3000 Ft lesz évente az egyházi hozzájárulása májustól.

Örömmel tudatom a Kedves Olvasókkal, hogy ezidáig a nagylelkű adományozók révén
az orgona javítására összegyűlt 300 000 Ft. Az Egyházközség képviselői úgy határoztak,
hogy tovább folytatják a gyűjtést, mert 500 000 Ft-ért már újat tudnánk vásárolni. Így nem
a javítgatásokra menne el a gyűjtés összege. Továbbra is várom az önzetlen emberek fel-
ajánlásait. Legyen templomunk nemcsak a szertartások, hanem a zene alkalmas színtere!

Hortyi Lászlóné
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