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„Bolond az, aki a személyétől független változásban hinni tud.”
Hamvas Béla

Településünk egyik legnagyobb vállalása látszik teljesülni napjainkban. Az új, 100 gyermek befogadására alkalmas óvodaépület és
a hozzá tartozó parkoló átadóünnepsége
július 11-én megtörtént. Sok ember sok
munkája van ebben a létesítményben. Településünk népességmegtartó képessége
jelentősen javult az elmúlt években. Ennek
megfelelően évek óta nő a lakosságszám,
elsősorban fiatalok költöznek hozzánk.
Mondhatnánk felfedezték Baracsot.
Az átadón sokan részt vettek, de mert
nem mindenki volt ott, így az alábbiakban
olvasható, ami ott elhangzott.
„Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr, Járási
Hivatalvezető Úr!
Köszöntöm az Egyházak Képviselőit, Polgármester Kollégákat,
Kedves Hölgyeim és Uraim!
„Mint Parsifal, mi is úgy lépünk a világba,
hogy létünk forrásairól nincs ismeretünk.
„Nem tudjuk nevünket”, vagyis nem tudjuk,
honnan, miért és milyen feladattal jövünk.
Ha sorsunkba belefér, hogy gyermek- és ifjúkorunkban szerető kezek irányítsanak, mély
és bölcs gondolatok előttünk kimondódjanak, tán valamivel könnyebben indulunk el
a világban.” – olvashatjuk az Arkánum Kiadó
2003-ban kiadott, PARSIFAL, a XXI. század
embere című könyvében.
Ezen gondolatok is vezéreltek bennünket,
a képviselő-testület tagjait, amikor – folytatva a korábbi testületek elképzeléseit – új
teret, új létesítményt akartunk adni a legkisebbeknek. A mindenkori óvodavezetés szerető irányítása mindig is megvolt, a dolgozók
gyermekekért vállalt felelőssége folytonos, a
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fizikai körülmények szűkössége soha nem
befolyásolta az odaadó, magas szintű nevelőmunkát. Ugyanakkor az eredményes munkához megfelelő körülmények is kellenek.
2010 novemberében elindult a területvásárlás, akkor még a régi óvoda területének
kibővítése céljából. A szomszédos ingatlantulajdonosokkal megegyezés született, de
technikai akadályok merültek fel. Három ingatlanra jelzálogjog volt bejegyezve, amiből
kettő aránylag egyszerűen kezelhető lett
volna, de a harmadik bonyolultsága Terézvárosig vitt minket. Először a használati
jogot gyakorlót kellett felderíteni, majd meggyőzni az eladás nagyszerűségéről, majd bő
egy év után a helyi önkormányzattal vívtuk
a csatát, hogy mi a vétel címén, a neki adós

adósságát fizetjük ki, így szerintünk mindenki jól jár. Terézváros önkormányzata
akkor ezt sokáig nem értette meg. Ezen közben a jelzett ingatlan tulajdonosi körében
halálozás miatt ismét változás történt. Ez
végképp ellehetetlenítette a vásárlást, így a
legtöbb velünk megegyezett eladó legnagyobb sajnálatára, elálltunk a lehetőségtől.
Az idő sürgetett, mert már a tervezőktől
megkaptuk a látványterveket, így tudtuk,
hogy Krokovai mérnök úr elképzeléseit akarjuk megvalósítani. Igen ám, de hol? Ekkor
már csak egy hely jöhetett számításba, az
akkor még közparkként használt szeretett
terület, amit sokan féltettek. Valóban nehéz
döntés előtt álltunk volna, ha időben nem
alakítunk ki egy új közösségi teret.
De a Széchenyi utca felújítása előtt már
megvásároltuk a Széchenyi–Ligetsor kereszteződésében lévő letermelt erdőt, amit a
csatornaépítésből és az útépítésből kiszorult
földdel feltöltöttünk és új közösségi teret létesítettünk, szoborral, jelképfákkal. Így már
bátran mertük „beáldozni” a megszokott
rendezvényteret. Ez a döntés – ma már látjuk – az egyik legjobb döntésünk volt. Az elmúlt évek sorozatos, jól átgondolt fejlesztéseinek köszönhetően, olyan oktatási-nevelési, kulturális, sportolási centrumot alkottunk, amilyen kevés van környezetünkben.
A mai kor követelménye az is, hogy ezekhez
a létesítményekhez impozáns parkolót is
építsünk. Ezzel, bízunk benne, hogy legalább öt évre megoldottuk a zsúfoltságot.
De már hamarosan készül a következő
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területrendezés Szabolcs mérnök úr tervei által, jóllehet még csak
papíron, engedélyezésre várva.
Ha már a tervezésnél járunk, akkor itt meg kell jegyeznem, hogy a
törvény által önkormányzatunk kötelezve van bölcsőde üzemeltetésére. Egyelőre annyi pénzünk van, hogy készül a kétcsoportos, védőnős elhelyezésű bölcsi terve. Bízunk töretlen lendületünk megtartásában, és képviselő úr támogatásában, hogy a hamarosan kiírásra
kerülő pályázaton elnyerhessük az újabb nélkülözhetetlen intézmény
építésének anyagi forrását. Ehhez már csak a Kossuth utcai járdaépítés és a hozzá kapcsolódó vízelvezetés megoldása szükséges,
mert hiszen a busszal érkező anyukáknak is be kell tolni a babakocsit
a bölcsődéhez valahogy.
Az ide, az ovi elé tervezett konyha és étkező megépítéséről most
nem szólnék, mert nem akarok túlzásokba esni.
Nem vagyunk türelmetlenek, az elmúlt nyolc évben óriási a fejlődés
nálunk, amit mutat a hozzánk kiköltözők sokasága, és a már aligalig található eladó ingatlanok száma. Ez azt is jelenti, hogy a fiatalok
számára is vonzó településünk, amit mutat az első lakáshoz jutók támogatásának magas aránya, és a gyermekszületések emelkedése.
Ezzel az új óvodával, ezzel az új épülettel új fejezet kezdődik történelmünkben. A nevelőmunka, a kényelem, a biztonság, mind-mind
azt szolgálja, hogy kis növekvő polgáraink a közösségi terek minden
előnyét kihasználhassák, az épületet belakják, az átriumokat csodahelyekké varázsolják. A tágas csoportszobák jó lehetőséget biztosítanak a játékhoz, a fejlesztőhelyiségekben folyó munka nem zavarja
a csoportfoglalkozást, a szülői fogadószoba lehetőséget biztosít a
szülő és az óvó néni megbeszéléseire a gyermekről. Ez az, ami talán
a legszükségesebb a gyermek érdekében! Az együtt gondolkodás.
A gyermek mást mutat otthon és mást a közösségben. De a gyermek
ugyanaz, a gyermeknek több oldala van, gyermekeink sokoldalúak.
Az első és legfontosabb feladatunk: megérteni Őket.
Javaslom, a szülői fogadószoba gyakori használatát, nemcsak
akkor, amikor gond van, hanem amikor örömet, vagy éppen más jellegű bánatot kell feldolgozni.
A párbeszéd fontossága, a személyes, nem virtuális megbeszélés
létünk alapja.
Mi, akik részt vettünk ezen épület létrehozásában, pontosan tudjuk, mennyi egyeztetés, párbeszéd kellett, hogy ez így megvalósuljon.
A Kine-Bau Kft. vezetői és dolgozói, az Útéppark Kft. vezetői és dolgozói, Duka mérnök úr és szakági műszaki ellenőreink, a villamos és
gépész tervezőink, mindenki azon dolgozott, hogy a lehető legjobbat
teremtse meg. Hét év előkészítés után, alig egy év alatt sikerült álmunkat megvalósítani. Köszönjük!
Köszönjük továbbá Varga Gábor országgyűlési képviselőnk támogatását, mint ahogy köszönjük Mezei Zsolt Fejér megyei képviselőnk
támogatását is. Ezen támogatások együtthatása is bizonyítja, hogy
jó cél érdekében a másfajta véleménykülönbségek félretehetők, egymás megsemmisítésének szándéka nélkül.
Nálunk, itt Baracson ez is megvalósult. Ezt, kérem, ne mondják
el, legyen ez a béke titkos szigete! Nehogy eztán azért támadjanak
– tőlünk keletről –, mert itt békében élünk. Ez a békesség legyen e
helyen mindig, és maradjon velünk a lelkünkben!
Minden tervezőnek, építőnek, ellenőrnek, szakértőnek, önkormányzati képviselőnek, önkormányzati és hivatali dolgozónak, valamint minden segítőnek köszönöm a munkáját.
Az épületet Baracs Község Önkormányzatának nevében ezennel
átadom.”
Az épület építészeti használatbavételi eljárása remélhetően ezen
újság megjelenésekor befejeződik. A költözés már folyamatban van.
Ugyanakkor az elmúlt napok esőzései, az udvaron összegyűlt víz és
egyebek,elindították a szokásos hiánypropagandát. Az internet világában
a facebook elől elmenekülni nem lehet. Nem is kell, hiszen a tájékozatlanság felvillantása csak akkor kétséges, ha piszkálódásnak tűnik.
Nos, az épület előtt valóban várható, hogy nagy esőzések idején
lesz „tó”. Azonban oda – reméljük, hamarosan – építünk egy konyhát.
Ez annak a helye, így egyelőre nem fogunk teljes értékű földfeltöltést
végezni, de természetesen igyekszünk parkosítani, füvesíteni, és új
udvari játékokat vásárolni az udvar többi részébe. Ennek érdekében
már tavaly tettünk félre, az óvoda alapítvány már gyűjtött, az óvodáért
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tartott bálon a résztvevők, a repülőnapon a rallye-sok szintén adományoztak. Szerencsére sok támogatónk is van, akik pontosan tudják, mi munka egy ekkora váltás. Az iskola-óvoda utat, vagyis a Szabadság teret nem kívánjuk egyirányúsítani. Van kint sebességkorlátozás, de egyébként biztos vagyok benne, hogy a szülők többsége vigyázni fog mások gyerekére is, így figyelmeztetés nélkül is lassan
mennek és udvariasan.
Az építkezések, felújítások, a szép környezet alapvetően meghatározza mindennapjainkat, de közösségi rendezvényeink is szükségesek
a társas kapcsolatok erősítéséhez. Az épített környezethez nélkülözhetetlen a helyben lakók jó és baráti viszonya, a problémák kibeszélése, az örömök megosztása.
Közeledő Falunapunkra és a másnapi Arató ünnepre hívunk mindenkit szeretettel. Több pályázat is támogatja az új rendezvényeket,
így az új kenyér ünnepe előtt ideális elnevezés az Arató ünnep, amihez sikerült jelentős támogatást kapnunk egy igazi nagyon hangos
élőkoncert rendezéséhez. A közelben lakóktól türelmet és megértést
kérünk.
Az augusztus 20-i kenyérszentelés a templomban sajnos elmarad,
de helyette rendhagyó módon a templomkerten tartjuk meg az ünnepi
megemlékezést. Spányi Antal püspök atyával évekkel ezelőtti találkozásunkkor ezt is egyeztettük, így most sor kerül erre is. Mivel falunapunk elvált augusztus 20-tól, így most visszahozzuk e méltó ünnepet a méltó helyére. A templom mellett sátrat állítunk, és ott lesz látható Rohonczi István „Roho” Szent István alkotása, amit erre az alkalomra állítunk ki. Ülőhelyekről is gondoskodunk, hogy családias környezetben tarthassuk meg ezt a nem mindennapi megemlékezést István királyunkról, és a jelenleg leginkább aktuális vallás: a kereszténység helyzetéről. Fontos lenne tudnunk végre, hogy mi az a kereszténység, még mielőtt eltűnik úgy, hogy meg sem ismerhettük.
Tisztelettel:

Várai Róbert
polgármester
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Kormányablak buszok segítik a még hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést

Az elmúlt években olyan közigazgatást építettünk, amely élvezi az emberek bizalmát, segíti a magyar állampolgárok és
a vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy a magyar emberek számára az ügyintézés ideje, az arra fordított energia
és anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal javuljon életminőségük. Ezt szolgálta a kormányablakok kialakítása, és ezt a célt
szolgálja a kormányablak buszok üzembehelyezése is
– mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár a
hatodik Kormányablak Busz átadásán.
Tuzson Bence a Vas megyei Jánosházán helyezte üzembe a hatodik kormányablak-feladatok ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kormányablak Buszt), amely a megye 216 településén
teszi lehetővé az állampolgárok számára a kormányablak szolgáltatások igénybevételét.
Az átadón az államtitkár a kormányablak buszokkal kapcsolatosan
hangsúlyozta:,,Végig kellett gondolni, hogy ez a jó minőségű
szolgáltatás, hogyan tud mindenhova eljutni. Így született meg
a döntés, hogy Magyarországon tíz Kormányablak Busz lesz.”
A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az
eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal,
lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is van lehetőségük az ügyfeleknek
Az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az ügyintézésüket,
hiszen lakóhelyük, valamint munkahelyük között, útközben is köny-

nyen elérhetők a kormányablak szolgáltatások. A buszban 1 db okmányos és 1 db kormányablak munkaállomás került kialakításra,
teljes informatikai hálózattal együtt. A kiépített rendszer magában
foglal egy beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert
is. A teljes mobil ügyfélszolgálat klimatizált, továbbá szünetmentes
tápegységről, aggregátorról üzemeltethető azokon a helyszíneken,
ahol nincs villamos hálózati csatlakozási lehetőség. A Mobilizált
Ügyfélszolgálat akadálymentesített, mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
Magyarország Kormánya 2011. január 1-től kezdte meg az országos kormányablak-rendszer kiépítését, majd – mind számában,
mind funkcióiban történő – folyamatos bővítését. A Mobilizált
Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség nyílik a helyben történő
ügyintézésre a kormányablakkal nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken
élő állampolgárok számára is, ezzel az ügyfelek hatékony kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.
A Mobilizált Ügyfélszolgálat segítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy
magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket.
Ezáltal a részben hazai, részben európai uniós források felhasználásával kialakított, közösségi térként is funkcionáló kormányablakok
mellett kórházaknál, különböző céges és állami rendezvényeken,
fesztiválokon a Mobilizált Ügyfélszolgálatokon (kormányablak buszokban) is intézhetik ügyeiket az állampolgárok.

A Barátság Nyugdíjas Egyesület életéből

Május végén csoportos nyaraláson vettünk
részt Gyulán és Cserkeszölőn.
Mindkét csoport nagyon jól érezte magát,
kipihenten, élményekkel tele érkeztek haza.
Június elején részt vettünk a nagycsoportos óvodások ballagásán. Saját készítésű
könyvjelzővel és egy kis csokoládéval kedveskedtünk az elballagóknak, kívántunk
nekik sikeres iskolai éveket.
Köszönet illeti Héring Sándornét, Vida
Józsefnét és Virágh Istvánnét a könyvjelzők
elkészítéséért.
Június 20-án 45 fő Kiskőrösre kirándult,
Kohuthné Tábori Margit szervezésében. Jó
idő volt, finom volt az ebéd, és lehetőség
adódott baráti beszélgetésre.
Július 8-án Nagyvenyimre kaptunk meghívást. Jó magam és a könyvjelzőt kivarró
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3 fő tett eleget a meghívásnak. Kedves
fogadtatásban volt részünk, nagyon jól éreztük magunkat.
Július 28-án egyesületünkből két csoport
vett részt az immár hagyományos daruszentmiklósi nyugdíjas olimpián, ahol Tóth
János, Eper Józsefné, Kohuthné Tábori
Margit és Kiss Ferencné összeállítású csapat megszerezte az első helyet!
Nagyon ügyesek voltak! Gratulálunk nekik!
Készülünk az augusztusi vacsorára és a
szeptember 15-én megrendezésre kerülő
Népdalkörök Találkozójára.
Jó pihenést kívánok mindenkinek!

Katona Mihályné
elnök

NYÁRZÁRÓ
VIDÁMSÁGOK
AZ ÖNO-ban

A Baracsi Népjóléti Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
vidám nyárzáró rendezvényt szervez
gyermekek és kísérőjük számára.
A játékos vetélkedők, versenyek,
kézműves tevékenységek
2018. augusztus 28-án 9–11 óráig
az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.)
és a focipályán lesznek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kápolnási Attiláné és Tüzkő Zsuzsanna
családsegítők
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Ebben a részben az önkormányzati súlykorlátozott
utakra történő behajtásról szeretném tájékoztatni
az érintetteket.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott e témában.* A rendelet önmagáért beszél, azonban az első beérkező kérelmek miatt úgy
gondolom, mégis szükséges egy „kommentár” hozzá.
A legfontosabb, amibe minden eddigi kérelmező „belefutott”, ezért fontos rögzíteni, hogy az önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörben a polgármester dönt a kérelem
beérkezését követően 8 napon belül, ami azt jelenti, hogy a
kérelmezett időpont előtt legalább a 9. napig meg kell érkeznie a kérelemnek. A kérelmezőnek is tudomásul kell vennie,
hogy ahogy bejön a hivatalba, nem tudjuk kiadni azonnal a
határozatot. A napi feladatok mellett - ahogy tudjuk - ezt
megtesszük, legkésőbb a 8. napig. Kérem, ezzel minden kérelmező számoljon! Szélsőséges eset, de megtörtént, hogy
behozták kérelmet, de az azt megelőző napra kértek volna
engedélyt. Nem lett belőle baj, de ha a rendőr megállította
volna, biztosan büntetést kap. Ha nem lehet előre tudni az
aratás stb. időpontját, sincs baj, hiszen lehet azt 30 napra is
kérni. A lényeg, hogy az útvonal és a cél megegyezzen.
A másik nagyon fontos, hogy általánosan nem adunk ki kérelmet, csak konkrét célra. Erre azért van szükség, hogy ténylegesen csak az használja az utakat, aki másképpen nem tud
a célállomásra jutni. A másik ok, amiért konkrétan meg kell
jelölni, az pedig az, hogy egy rendőrségi ellenőrzés során a
hatóságnak tudjuk igazolni, hogy jogosan járunk súlykorlátozott úton túlterhes gépjárművel. Itt kell megjegyeznem azt is,
hogy amennyiben a kérelmező csak a végcélt jelöli meg,
akkor a határozatban a kérelmező címe és a végcél közötti
útszakaszra kerül kiadásra az engedély, az önkormányzat által
meghatározott útvonalon. Ha ettől eltérő útvonalon szeretne
haladni a kérelmező vagy meghatalmazottja, akkor azt rögzíteni kell a kérelembe.
Fontos, hogy az engedély a kérelmező nevére kerül kiadásra. Ha a kérelemben megjelölt forgalmi rendszámú gépjárművet a kérelmezőtől eltérő személy vezeti, akkor legyen
egy meghatalmazás a kérelmező és a vezető között a gépjárműben, hogy az ellenőrzés során ez se legyen probléma
(bár ez egyébként is előírás). Erre szintén azért van szükség,
hogy a gépjármű ténylegesen csak a kérelemben megjelölt
célra legyen használható az adott útvonalon, ne ezt felhasználva, vagy visszaélve adott gépjárművel más célokra is
igénybe vegyék az önkormányzati utakat. Ez utóbbi esetre
újabb engedélyt kell kérni. Az engedélyben az is rögzítésre
kerül, hogy milyen célra adtuk azt ki. Például kukorica beszállítása esetére kiadott engedélyt nem lehet felhasználni
szénabálák behordására, hiszen ott valószínű a célállomás is
más. Ezt is ellenőrizheti a rendőrség.
A kérelem egyelőre díjmentes, jelenleg nincs olyan felhatalmazó rendelkezés, amely alapján az önkormányzat útdíj típusú adót szedhetne, pedig erre az utak fenntartása miatt
nagy szükség lenne, hiszen az állami támogatás a megnövekvő gépjárműforgalmat, a megnövekedett méretű gépjárművek által okozott károkat nem követi.
Ez a két eset volt, amit szükségesnek tartottam kiemelni.
Kérem, az önkormányzati rendeletet figyelmesen olvassák el,
kérdés esetén nyugodtan hívjanak.
dr. Horváth Zsolt
jegyző

A BARACS OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATA

Cím:

„IDŐUTAZÁS – TÁRD FEL ISKOLÁD
MÚLTJÁT!”
Alkotói pályázat
Baracs Oktatásáért Alapítvány

Téma:
Kiíró:

Beküldési határidő: 2018. 11. 20.
Technika:
Forma:
Pályázhat:

Interjú, fotó, kisfilm, digitális bemutató
Digitális forma
A baracsi Széchenyi Zsigmond Általános
Iskola alsó tagozatos és felső tagozatos
osztályai, csoportok, tanulók, a pályamunka
megadott e-mail címre való elküldésével.
Értékelés: Több kategóriában, a zsűri döntése alapján.
Jutalmazás: A Falukarácsony keretében értékes
ajándékok átadásával
A pályázat a 70 éves iskolát helyezi a középpontba.
Mutassátok be iskolánkat, történetét, hagyományait, volt
diákjait és pedagógusait!
Készítsetek velük interjút, fotót, videót, digitális bemutatót!
Kérjétek szüleitek, pedagógusaitok segítségét!
Az alkotásokból kiállítást rendezünk, s a honlapon közzétesszük.
A pályamunkát a következő e-mailre lehet elküldeni:
baracsokt@gmail.com
Baracs, 2018. június 4.
Baracs Oktatásáért Alapítvány Kuratóriuma

*A rendeletet a Baracsi Szó következő lapszámában közreadjuk, addig
a hivatal hirdetményei között és a honlapon olvashatják. – A szerk.
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BARACS oKTATÁSÁÉRT ALApÍTVÁNy TÁJÉKoZTATÓJA
2017/2018-as tanév

2018. június 4-én „IDŐUTAZÁS – TÁRD FEL ISKoLÁD MÚLTJÁT!”
alkotói pályázatot hirdettünk a Széchenyi Zsigmond Ált. Iskola osztályainak, csoportjainak, tanulóinak. Mutassák be iskolánkat,
annak történetét, hagyományait, volt diákjait és pedagógusait!
Jutalmazás a 2018-as Falukarácsony keretében, értékes ajándékokkal történik.
Alapítványunkon keresztül egyre többen csatlakoztak a támogatók
köréhez.

Alapítványunk támogatást nyújtott a 2017/2018-as tanév decemberében a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden osztályából egy-egy tanulónak, akik ajándékcsomagban részesültek.
2018-ban programokat, rendezvényeket, versenyeket, tanulókat
támogattunk:
• SZM bálra tombolatárgyakat vásároltunk
• Az osztályok játékokat kaptak
• A Széchenyi-hét programjait, versenyeit anyagilag segítettük
• A Széchenyi-hét sportversenyeire érmeket, jutalmakat biztosítottunk
• Megalapítottuk a színjátszó találkozóra a SZÉZSI kupát, s egy
gyönyörű kupát vásároltunk
• A „Baracsi Röplabda Kupára” csokikat és 3 kupát adtunk
• A 70 éves iskola ünnepi műsorát, a vendégek fogadását támogattuk
• A tanévzáró és pedagógusnapi rendezvényt anyagilag segítettük
• A tanév végén az iskola tanulóinak új ugrószekrényre adtunk
támogatást
• Két sportoló csapat versenyzését anyagilag segítettük (atlétika, foci)
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• Köszönjük szépen a szülői munkaközösség, a családok, a pedagógusok és egyéni személyek támogatását
• Köszönjük a Karsai ZRT-nek, hogy Alapítványunkon keresztül segítette a Széchenyi Zsigmond Általános Iskolát
• Köszönet a Naplemente Nyugdíjas Egyesületnek, hogy Alapítványunkon keresztül támogatta a Széchenyi Hét programjait
• Köszönet a Héger-Audit Kft-nek, hogy a Széchenyi-hetet támogatta
• Köszönjük a Mérleg Számviteli Kft. egész éves munkáját, segítését és az iskola néptáncosainak támogatását
• Köszönjük a Selector Kft. támogatását
• Köszönjük Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének,
hogy Alapítványunkat a Civil pályázat támogatásával segítette
A 2017-es beszámolónkat a felügyelő bizottság elfogadta. Kuratóriumunk a 2017-es pénzügyi és alapítványi beszámolókat elfogadta, a felügyelő bizottság határozatát megismerte.

Nagyon szépen köszönöm kuratóriumi társaim – Gerics Viktória,
dr. Hegedűs Ágnes, Kenyérné Lendvay Katalin és Szárszó Lajos –
szorgos, önzetlen, segítő munkáját.
Zsebeháziné Pinke Adél
kuratórium elnöke
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olvasótábor – 2018. június 25–29.

Hétfőn huszonegy kisdiák részvételével kezdődött a nyári időtöltés a könyvtárban. A
Magyar Népmese sorozatból a Gyöngyvirág
Palkó című mesét vetítettük a könyvtármozi
keretében. Vendégünk, Vati Éva könyvtáros
vezetésével játékos vetélkedőn vettek részt
a gyermekek. Éva néni hozott ajándékot
minden nebulónak.
A foglalkozás után memóriajátékokkal
töltöttük az időt. Másnap Volman Ferenc,
a 2018. évi malom Európa-bajnokság harmadik helyezettje vezetésével zajlott a malomverseny. Tíz kisdiák küzdött a malomtábla felett. Első helyen végzett Simon
Réka, második helyezett Varga Kilián Alex.
A harmadik helyen 3-an is osztoztak Bakos
Anna Krisztina, Novoth Szabolcs és Simon
Előd.
Az olvasótáborban június 27-én felolvasást tartottunk a kedvenc olvasmányokból.
Később kezdetét vette a bábelőadás. Kedves vendégek jöttek el hozzánk bábozni.
Kápolnásiné Gyöngyike, Andrásné Kápolnási Vivien és Bebesiné Kovács Zsófia óvó
néni. A nézőközönség nagy örömmel figyelte a mesét, és hangos szóval biztatták

6

a a történet szereplőit. A bábozást minden
gyermek szereti, ezt azzal bizonyították,
hogy rögtön mesét írtak, és elő is adták. Elsőként a fiúcsapat – Novoth Szabolcs, Kenyér Szabolcs, Varga Kilián Alex, Simon
Előd és Gyarmati-Tóth Martin – írták a történetet. Később a négy barátnő: Vigh Tamara, Novoth Nóra, Kiss Zsófia és Angyal
Dorka bábozott.
Bábozás után rendeztük meg a mese- és
versíró versenyt. Tizenegyen ragadtak írószerszámot, hogy elkészítsék verseiket, meséiket. Versfaragók közül első helyezett
Bakos Anna Krisztina, Kiss Viktor második
helyezett, harmadik helyezett Simon Réka.
A meseíróverseny első helyén végzett
Kiss Zsófia és Kiss Viktor, második helyezett Bakos Anna Krisztina, harmadik helyezett Vig Tamara. Különdíjat Kapott Novoth
Nóra.
Zsűritagok Jakus Luca, Boldizsár Alexandra, Magyar Zita és Pfeffer Zsüliett.
Csütörtökön érkezés után indultunk a közelben lévő kézműves műhelybe. Nagy szeretettel fogadtak bennünket Klári néni és
Zoli bácsi. Az otthonuk egy tündérkertre ha-

sonlít. Gyönyörűen megmunkált kerámiák
vettek körül bennünket. Legyen az angyalka, csipkehatású virág kaspó vagy rajzfilmfigura. A gyermekek keze alatt formálódtak a remekművek. Mindenki hazavihette saját, féltett készítményét. Ezúton is
köszönjük a szeretetteljes foglalkozást.
A tábor zárásaként pénteken este 19
órától vetítéssel egybekötött csillagászati
előadást hallgathattunk a Dunaújváros Magyar Csillagászati Egyesület tagjaitól: Romhányi Attila, Garbacz István és Demcsák
Dániel. Sajnos az esős és felhős időjárás
miatt a csillagokat nem tudtuk megnézni,
pedig két csillagászati távcső is rendelkezésünkre állt. Vacsora után sor került a
várva várt könyvtárban alvásra, szombaton
reggel véget ért az élményekben gazdag
tábor.
Ezúton is köszönöm a vendégeinknek, a
szülőknek. köztük Radványi Csillának,
Jakus Lucának, Boldizsár Alexandrának,
Magyar Zita Annának és Pfeffer Zsüliettnek
a lelkes segítséget.
Gárgyán Attiláné
könyvtáros
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Templomunk hírei
Szinte csodaszámba megy, hogy sikerült ilyen nagy összeget öszszegyűjtenünk az új orgonára! ennek ára: 750 ezer Ft. ez azt
bizonyítja, hogy mennyire igaz a tanítás: „kérjetek, és adatik
nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”
Az egyházközség példás összefogásról tett tanúbizonyosságot.
Az orgonán elhelyezett emléktáblán az adományozók nevét szeretnénk feltüntetni, mely méltó elismerés lenne számukra, és
emlék az utókornak is. így magukon érezhetik az önzetlen adakozás örömét. megtapasztalhatják, hogy jónak lenni jó!
„Ad maiorem Dei gloriam, azaz mindent Isten nagyobb dicsőségére!
Az adományozók: Katona Istvánné, Dr. Darabos Zoltán, Nagy
László és Édesanyja, Baracs Község Önkormányzata, AgroBaracs, Fehérvári Mária, Szabó Mária, Császár Imréné, Molnár
István és neje, Sótér József és neje, Dr. Gáncs László és neje,
Braun Jánosné, Németh Mihályné, Csákvári István, Györök
Róbert, Várai Róbert, Magyar József, id. Hegedűs István és neje,
Németh Andrásné, Lizák István és neje, Németh Jánosné, Dudás
Aranka, Hegedűs József és neje, Csákvári Csaba, özv. Winkler
Józsefné, Baricza József és neje, Bór István és neje, Pfeffer
Aranka és Margit, ifj. Makó Ferenc és neje, Tóth Ferenc és
Aranka, Farkas Ferencné, Czeiner Józsefné, Szabó Mónika,
Herczog Istvánné, Gazics Lajosné, Karaszi Lászlóné, Riebl
Istvánné, Hegyesi Imréné, Tamási György, Varga Istvánné,
id. Makó Ferenc és neje, Debreczeni Sándorné, Ivacs László,
Kovács Lászlóné, Lizák Jánosné”
A hangszert szeptember 8-ra szállítják le. A szenteléséről, avatásáról később írok.
Augusztus 20-án fél 9-kor mezőfalván lesz Szentmise, 10 órakor nagyvenyimen. 11 órakor nagyvenyimen lesz kenyérszentelés.
Augusztus 20-án 10 órakor az apátszállási templomkertben
Várai róbert polgármester úr tart ünnepi megemlékezést.
Augusztus 17-én 17 órától tartunk irodai napot a plébánián,
amikor az egyházi hozzájárulásokat is befizethetik.
Hortyi Lászlóné

Baracsi Faluvédő és polgárőr Egyesület
új telefonszáma: 30/ 173-1116
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