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Önkormányzati tájékoztató 2018. július
A Széchenyi utca felújításával messze kör-
nyéken nem látható szép utat építettünk.
Már akkor is látható volt, hogy az út széles-
sége és minősége a belterületi 50 km/óra
sebességnél gyorsabb tempót is elvisel.
Sajnos megvan az első nagyobb jelentőségű
baleset, károkozás. A Kokasdi utca irányá-
ból érkező autó a Tópart buszmegállót
célba véve kidöntötte az oszlopot, a kukát,
és alaposan megrongálta a tűzcsapot, ami-
nek következtében nagy mennyiségű ivóvíz
folyt el, és több órán keresztül nem volt víz
a faluban. A károk megfizetésén túl a kár -
okozónak azzal is számolnia kell, hogy a ki-
folyt víz alááztatta az alapművet, így el -
képzelhető, hogy évek múlva megsüllyed az
útszakasz. Ennek helyreállításának a költ-
ségeit is – természetesen majd akkor – kö-
vetelni fogjuk. Ezen anyagi károkozás is fel-
háborító, de a nagy baj akkor lesz, ha életet
követel a gondatlanság. Megfigyelhető az
is, hogy egy-egy motoros próbálgatja gyor-
sulását. Felhívom a figyelmet a kényelmes
ötvenes tempó betartására. Kérek miden
közlekedőt a figyelmességre, mint ahogy
kérek mindenkit a háza előtti közterület
tisztán tartására. Szerencsére vannak olya-
nok is, akik a szomszédságukban, közelük-
ben lévő elhagyott, elhanyagolt területek
rendbetételére is áldoznak időt, fáradságot.
Saját jóérzésükön túl mindannyiunknak se-
gítséget jelent egy-egy ilyen tevékeny lakos,

itt szeretném megköszönni a munkájukat
és figyelmességüket. Fő utcánk karbantar-
tása kívánja a legnagyobb odafigyelést, így
kérném a lakókat, hogy amennyiben nem
okoz nehézséget, akkor időnként a kerék-
párutat is söpörjék le, de ne a csatornába!
Örömmel látom, hogy többen gondos
gazda módjára, természetesnek érzik ezt a
figyelmességet, amit szintén köszönök
mindannyiunk nevében. 

A falu minden utcájában gondot jelenthet
a fák ágainak útra, járdára kinövése. Kérem
a gallyazást, hogy mindenhol biztonságosan
közlekedhessünk. Rendeletünk értelmében
az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni
a rendben tartásról, de természetesen
amennyiben az ingatlant bérlő használja,
akkor ez megegyezés kérdése. Így ezen kö-
telezettség érvényes lehet a bérlőre is. Ez
nemcsak magánházakat jelent, hanem üz-
lethelyiségeket és vendéglátóhelyeket is.
Eddig a faluközpontban a Kossuth utca–
Széchenyi utca sarkánál rendbe tették köz-
munkásaink, mert már nagyon nem tudtam
elnézni a gondozatlanságot. De mivel egyre
kevesebb munkásunk van, így elsősorban a
saját közterületeinket tesszük rendbe, ami
szintén nagy erőfeszítést igényel.

Az országos tűzgyújtási tilalom kihirdeté-
sekor többen kérdezik, hogy lehet-e nálunk
tüzet gyújtani. Mivel van önkormányzati
rendeletünk, így természetesen kedden és

csütörtökön belterületen lehet. De csak
száraz kerti hulladékot! Bármi mást tilos!
Természetesen ekkor fokozott figyelmet kell
fordítani a tűz tovaterjedésének megállítá-
sára, mert amennyiben mégis történik a
külterületen gyulladás és károkozás, azt
természetesen a károkozónak kell megfi-
zetnie.

Örömteli hír, hogy elkészült az új óvoda.
Július 11-én 17 órakor lesz az átadó ün-
nepség, ahova hívunk mindenkit szeretet-
tel. Sok év munkája, gyümölcse jelent meg.
Olyan oktatási, művelődési, sportcentrum
jött létre, amire méltán lehetünk büszkék. 

Az idén hatodik alkalommal rendezzük
meg közösen a baracsi repülőtéren a re-
pülőnapot. Három önkormányzat és a re-
pülőklub több éve tartó együttműködésé-
nek eredménye, hogy évente sor kerül erre
az eseményre. Baracs neve immár az infra -
strukturális fejlesztéseken túl, a technikai
sportok terén is egyre jobban ismerős a
megyében. 

Településünk szépül, és az igényes kör-
nyezetnek is köszönhetően, egyre gyarapo-
dik a lakosok száma. Bízunk benne, hogy
mindannyiunknak szép, kényelmes, bizton-
ságos lakóhelyet tudunk fenntartani.

Tisztelettel:
Várai Róbert
polgármester

Könyvtáravató Baracson
Intézményünk az ANK által kiírt könyvtár bútor pályázaton 3,5 millió forintot nyert, ezért sikerült a könyvtár teljes bútorzatát kicserélni.
Ezúton is köszönöm Baracs Község Képviselő-testületének és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár vezetőségének a támogatást. Min-
denkinek köszönöm, aki bármilyen segítséggel hozzájárult a könyvtár újjávarázslásához.

Folytatás a 2. oldalon
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TEMPLOMUNK HÍREI
Plébániánkon már nagyon időszerű volt a festés. A fürdőszobát és konyhát szinte
újjávarázsolta Menyhei István. Felesége, Edit a takarításban segédkezett. Kara-
sziné Panci mésszel, Lőwin ger Ernő csempével járult hozzá a munkálatokhoz.
Hálás köszönet érte.

Az időjárás nehézséget okozott a templom virágosításában. Dudás Aranka,
Németh Mihályné, Szabó Mária, Riebl Andrea segítettek a probléma megoldá-
sában. Az ő virá gaikkal ékesíthettük fel oltárunkat. A Jóisten áldja meg őket!

Ezúton mondok köszönetet Kuti Máriának is a sok-sok varrá sért, melyet az
elmúlt időszakban templomunk terítőinek javításán végzett.

Június 22-én negyedmagammal felmentünk Budapestre az orgona ki választása miatt. Ekkorra sikerült időpontot egyeztetni.
Felemelő élményben volt részünk, amikor kipróbálhattuk, és meghallottuk a hangját. A tökéletesség érdekében némi kor-
rekciót kértünk a hangszeren. Emiatt és a nyári szabadságok miatt az augusztus 20-a utáni hétre vállalták a leszállítását.
Ünnepélyes felavatását szeptember 8-ra, Kisboldogasszony napjára tervezzük. Nagyon bízom benne, hogy terveinknek nem
lesz semmi akadálya, és végre templomunkban újra szólhat az orgona. Hortyi Lászlóné

Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepélyes átadáson a szalagot átvágta Varga Lilla, a Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtár igazgató-helyettes asszonya, Várai
Róbert polgármester úr és Varga Gábor országgyűlési képviselő. Ez-
után lélekmelengető műsorunkkal folytatódott rendezvényünk. 

Elsőként Kosztolányi Dezső: Levél a könyvről című írását Mosonyi
Boglárka olvasta fel. Másodikként Ilosfai Csenge hegedűművész já-
tékában gyönyörködhettünk. Végül Gárgyán Zoltán Tamás muzsikált
tárogató /klarinét hangszerén. 

Megújult bibliotékánk szeretettel várja olvasóit.
Gárgyán Attiláné

könyvtáros
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MEGHÍVÓ
BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

Tisztelettel meghívjuk a Széchenyi 2020 program keretében TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00016
kódszámú Baracsi Négy Vándor Óvoda fejlesztése című pályázat projektzáró rendezvényére és
az új óvoda épületének ünnepélyes átadására.

Időpont: 2018. július 11. 17:00 (szerda)
Helyszín: 2427 Baracs, Szabadság tér 7.

PROGRAM:
17:00–17:05 Megnyitó beszéd
17:05–17:15 Zenés megnyitó
17:15–17:25 Óvodások ünnepi műsora
17:25–17:30 Nemes Zoltán a KINEBAU Kft. igazgatója átadja az óvoda épületét
17:30–17:35 Hered György ÚTÉPPARK Kft. főmérnöke átadja az óvoda parkolóját
17:35–17:45 Várai Róbert polgármester ünnepi köszöntője
17:45–17:55 Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője
17:55–18:05 Varga Gábor országgyűlési képviselő köszöntője
18:05–18:15 Muzsikás köszöntő
18:15–18:35 Az új óvoda épületének megáldása

Krisztofory Valter katolikus atya
Nagy Richárd református lelkész
Kovács István görögkatolikus pap
Stermeczki András evangélikus lelkész

18:35–18:40 Ünnepélyes szalagátvágás
18:40–18:45 Baracs Fejlesztéséért Kitüntető Díj adományozása
18:45–18:55 Pohárköszöntő
18:55– Épület megtekintése

Bízva megtisztelő részvételében:

Várai Róbert
polgármester



A koncertsorozat részeként tekinthettük
meg 2018. június 24-én vasárnap a Falu-
házban a Sándor Frigyes Zeneiskola Harmo-
nika zenekarának koncertjét. Ezen az estén
elsősorban a Virtuózok című komolyzenei
tehetségkutató elődöntőjébe jutó Kiss Pé-
tert ünnepeltük. Az alábbiakban egy rövid
áttekintést olvashatnak eddigi pályájáról. 

Kiss Péter 2001-ben született Dunaújvá-
rosban, jelenleg Baracson él. Zenei tanul-

mányait 7 évesen kezdte Dunaújvárosban,
a Sándor Frigyes Zeneiskolában, harmo-
nika szakon, Juhos Melinda tanárnőnél.
Ezzel párhuzamosan népdalénekléssel fog-
lalkozott az általános iskolában. Több éven
keresztül a megyei döntőig jutott, ahol ki -
emelt arany, valamint arany és ezüst minő-
sítéssel díjazták. 6 éven keresztül a Baracsi
Néptáncegyüttes tagja volt. 2015-től fog-
lalkozik komolyabban a harmonikával,

melynek eredményeként 2016-ban az
Orszá gos Harmonika Versenyen egyéniben
nívódíjat, zenekarban pedig kiemelt nívó -
díjat kapott.

Ebben az évben felvették a Pécsi Művé-
szeti Gimnázium harmonika szakára, ahol
jelenleg is tanul. Tanára, Kéméndi Tamás.
2017-ben Pakson a VIII. Harmonika Fesz-
tivál versenyén ezüstminősítést kapott. 

Péter – fiatal kora ellenére – nagy ered-
ményeket tudhat magáénak.

A koncerten szebbnél szebb dallamok
csendültek fel. A zenekart Juhos Melinda
vezényelte, a darabokat a Szonáta Alapít-
vány elnöke, Koós-Balázs Eszter konferálta.
A közönség vastapssal jutalmazta a virtuóz
előadást és a felejthetetlen zenei élményt.
A Harmonika zenekar a támogatói jegyek
bevételéből hangszereket vásárol. Remél-
jük, az elkövetkezendő időszakban még
több hasonló zenei estről adhatunk hírt,
mert ez a koncert is felpezsdítette a falu
kulturális életét.

Miskolczi Ildikó
népművelő – szervező
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„Harmonikával a Harmonikáért”

Az idei tanévben Szombathely és Vép adott
otthont a Kis Iskolák Országos Döntőjének.
Iskolánk két sportágban képviselte Fejér
megyét a nagyszabású rendezvényen. 

Atlétáink 19 csapat társaságában három-
próbában versenyeztek a bajnoki címért. Lá-
nyaink remek versenyzéssel, holtversenyben
a 4-5. helyen végeztek, minimális különb-
séggel lemaradva a dobogóról. Kislabdában
és futásban is dobogót érő helyeken zártak
a tanulók, a távolugrás eredménye maradt
el kicsit a várakozástól. Az eredmény így is
remek, de nagyon kevésen múlott az érem. 

A 600 méteres futás döntőjében Árva
Gréta a 30 indulóból a 4. helyen végzett. Ki-
váló eredmény, nagyon nagy dicséret jár érte. 

Labdarúgóink 12. helyen zártak a nagyon
erős mezőnyben. A fiúk nagyon jól kezdték a
tornát, két fölényes győzelmet is arattak.
A nyolcba kerülés büntetőkkel dőlt el, sajnos
nem a mi javunkra. Ez a vereség kicsit meg-
törte a csapatot, de teljesítményük így is di-
cséretet érdemel. Gráczer Máté irányításával,
Szabó Benjámin szép védéseivel mindent
megtettek a jó szereplésért. Kiválóan játszott
a csapat többi tagja is: Killer Kilián Zsolt,
Klauz Botond, Hiegel Richárd, Erdei Marcell,
Tömöri Balázs Gondár Csaba testnevelő tanár
irányításával versenyeztek a gyerekek. 

Az atlétika versenyen Bebesi Dorottya
Zsanka, Rumann Alexandra, Kiss Beatrix

Ivett, Árva Gréta, Karászi Panna és Nagy Sa-
rolta szerepelt. Testnevelőként Benkéné Ju-
hász Márta utazott a lányokkal. 

A négy napos diákolimpián való részvétel-
hez sok segítséget kaptak diákjaink, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni. Támo-
gatta csapatunkat Baracs Község Önkor-
mányzata, Baracs Oktatásért Alapítvány,
Szülők Munkaközössége és Brandtner Antal
vállalkozó. A gyerekek utazásában segítsé-
get nyújtott Árváné Fekete Anikó, Bebesi
Csaba, Látó Sándor A verseny helyszínén
Bebesiné Kovács Zsófia segédkezett. Min-
denkinek nagyon hálásak vagyunk a támo-
gatásért! 

Benkéné Juhász Márta 
testnevelő tanár

Szombathelyi sikerek
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Az idei évben is megrendeztük Baracson a
Nyári kézműves tábort. A táborban 26 kis-
diák vett részt. A helyi gyerekeken kívül ér-
keztek hozzánk Székesfehérvárról és Duna-
újvárosból is. 

A reggeli elfogyasztása után a gyerekek
minden nap kézműveskedhettek. A hét fo-
lyamán készült léghajó, ablakdísz, slime,
ami az idei év nagy slágere volt, lehetett ke-
vergetni, kotyvasztani az alapanyagokat,
mondani sem kell, ez a része tetszett min-
denkinek a legjobban. Készítettünk csutka-
babát, szélforgót, liszttel töltött, formázható
lufifejeket. Nyakba akasztós pénztárcát
dekor gumiból, valamint textilanyagból mobil -
tok, kistáska és tarisznya született. 

Az időjárás kedvezett a gyerekeknek, hi-
szen csak az utolsó napon szorított be ben-
nünket a hideg idő. A tornacsarnokban fo-
ciztak, kézilabdáztak és tollasoztak a gye-
rekek a hét során. Utolsó zárónapunkon a
gyerekek Sebestyén Tamás és Sebes-
tyénné Martin Gabriella vezetésével tűzoltó

sorversenyeken vehettek részt. Ezúton is
köszönjük a segítséget. 

Nyári Kézműves táborunk ötödik szüle-
tésnapját egy hatalmas tortával ünnepel-
tünk meg, a rajta lévő gyertyákat közösen
fújták el a gyerekek. Köszönjük a finom és
csodaszép tortát Fehérné Pálfi Ágnesnek. 

A hét gyorsan elrepült, reméljük, hogy
minden gyermek rengeteg élménnyel gaz-
dagodva tért haza. Bízunk benne, hogy
mindenki számára kellemes és tartalmas
időtöltést biztosítottunk. Jövőre is visszavá-
runk Benneteket!

Köszönetet szeretnénk mondani, Moso-
nyi Boglárkának, Berényi Líviának, Bartók
Csengének, Galanisz Viktóriának, Gondár
Barnának, Lendvai Alexandrának, Jilling
Linett nek és természetesen a Faluház dolgo-
zóinak, akik a tábor alatt segítettek nekünk. 

Kívánunk mindenkinek csodaszép, élmé-
nyekkel teli, emlékezetes nyarat! 

Miskolczi Ildikó
népművelő – szervező

Újabb díj Bendének!
Kovács Bendegúz a Magyarország Jó tanulója, Jó
sportolója díjat vehette át 2017-ben elért eredmé-
nyeiért. Bende az idei évben nem talált legyőzőre
korosztályában. Eredményeit a Baracsi Szó júniusi
számában közöltük, hosszú lenne felsorolnom.
Csodálatra méltó, hogy a napi edzései mellett ta-
nulmányaiban is kimagasló eredményeket ér el. Mi
a titka? Bendegúz vas akarattal rendelkezik, így si-
kerülni fog, bármi is legyen áhított vágya. Ez a kis
legény nem egyebet tűzött ki célul mint azt, hogy
a 2024-es olimpián rajthoz áll a kajakjával. Így le-
gyen, hajrá Bendegúz!

Gárgyán Attiláné

Igazi példakép!
A 2017–2018-as tanév Jó tanuló–Jó spor-
tolója Bebesi Dorottya Zsanka 7. B osztá-
lyos tanuló lett!

Zsanka kiváló évet tudhat maga mögött
a tanulásban és a sportban egyaránt. Több
tanulmányi és sportversenyen is eredmé-
nyesen képviselte iskoláját. Bizonyítványa a
számos plusz tevékenysége mellett is jó
lett. Három sportágban is segítette diáko-
limpiai csapatát a jó szerepléshez. Kézilab-
dában és tornában a megyei döntőn ver-
senyzett, atlétikában az országos kis iskolák
versenyében 5. helyezést ért el csapattár-
saival. A hárompróba egyéni összetettben
is ő volt a legeredményesebb, 12. helyen
zárt a nagyon erős mezőnyben. Osztálykö-
zösségi munkája is példamutató. Szerény,
jólelkű, igazi példakép! 

Benkéné Juhász Márta

Nyári kézműves tábor

HASZNÁLT RUHA AKCIÓ
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 
2018. 07. 11-én szerdán 
9–13 óráig az ÖNO-ban

(Baracs, Kossuth L. u. 11.) ismét
használt ruha akciót tartunk.

Előző két napon,
július 9–10-én

várjuk a felajánlásaikat:
használt, de még jó állapotban lévő 

ruhákat, cipőket,
használati tárgyakat stb.

A kiválasztott ruhák
ingyen elvihetők.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Baracsi Népjóléti Intézmény dolgozói
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Egyesületünk 2018. június 29-én tartotta bajnoki évadzáró rendez-
vényét, mely alkalommal kapták meg helyezést elért csapataink a
jól megérdemelt kupájukat, érmeiket. Az elmúlt szezonban nagyon
szépen szerepeltek korosztályos csapataink. 

Bozsik tornákon szereplő gyerekek tisztességgel, komoly fejlődést
mutatva játszották végig a szezont. Köszönetemet fejezem ki a fel-
készítő edzőknek Horváth Péternek, Balogh Dávidnak és Úr Nor-
bertnek, Virág Lászlónak és Bozsik Brigittának, természetesen külön
köszönöm a szülőknek, hogy támogatták a gyerekeket a tornákon
való részvételekkel.

U–14-es fiaink a téli futsal bajnokság 2. helyezése után, a 3/4
pályás bajnokságukban is a 2. helyet szerezték meg. Edzőik Bozsik
Brigitta és Virág László

U-16-os fiúk kiélezett bajnoki küzdelemben, bajnokcsapatként
ünnepelhették a szezonárást. Edzőjük Papp István.

U-19-es srácok a megyei első osztályú bajnokságban újoncként
az előkelő 6. helyet szerezték meg. Edzőjük Idei Szabolcs.

Öregfiúk bajnokságban a Baracsi Old Boysok a dobogó 3. fokára
állhattak fel.

Női csapatunknak az elmúlt szezont akár arany évnek is nevez-
hetnénk. Ők Pest Megyében játszotta, veretlenül nyerték meg a Déli
csoportot, Pest Megye Kupa Döntőben sem találtak legyőzőre: iz-
galmas csatában győztek Komárom lányai ellen, és lettek kupa-
győztesek. A füves pályás bajnokság mellett a Dunaújvárosi Kispá-
lyás Bajnokságban sem hibáztak a hölgyek, és szerezték meg a baj-
noki címet.

Mozgalmas, fárasztó évadon vagyunk túl, hamarosan kezdődik a
következő szezon.

Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki bármilyen formában
is támogatta egyesületünket a sikeres szereplésekben. 
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánok mindenkinek!

HAJRÁ BARACS!!!!    
Fehérvári József
Baracs SE elnök
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