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Önkormányzati tájékoztató – 2018. október
Az óvoda környezetének szépítése érdekében sokan jöttek dolgozni. Két szombati
nap is rendelkezésre állt, aminek szemmel
látható eredménye lett. Öröm volt látni,
hogy van segítőkészség és tenni akarás.
Önkéntes munkából szeptemberben
nem volt hiány, a képviselő-testület tagjai
és az alkotóművészek – segítőkkel kiegészülve – a Vezér parkban a jelképfákat festették újra. A közösségi médiában olvasható kifogáshalmaz és nemtetszés-nyilvánítások ellenére egy-egy ilyen közösségi önkéntes munka újra visszaadja a hitet. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon
segítette a programok megvalósítását.
A Barátság Nyugdíjas Egyesület is kitett
magáért, nagyon szép Dalostalálkozót rendeztek, a Dalkör műsora hatalmas sikert
aratott. Gratulálok!
Településünk értékeinek megvédése
nem könnyű. Mind a szellemi, mind a fizikai
értékmegőrzés nehéz. Képviselő-testületünk súlykorlátozási rendelete több kérdést
is felvetett.
Gyakorlatilag a Széchenyi, a Kossuth, a
Tanácsház, az Ady, a Wesselényi utca, a Ligetsor – egy része kivételével – minden
utca súlykorlátozott, 3,5 tonna terhelésig.
Ez azért van, mert az út terhelése ezt bírja
a mindennapi használatban. Természetesen alkalomszerűen és kis sebességnél
ettől nagyobb terhelést is elbír, de üzemszerűen, folyamatos használat során rohamosan romlik az állapota. A huszonöt évvel
ezelőtt készült utak nem bírják a mai kor
40 tonnás kamionjait, se a 20 tonnásokat.
Ugyanakkor, amikor valahol építkezés van,
vagy téli tüzelőszállítás, akkor természetesen valahogy be kell szállítani az igényelt
anyagot. A technika fejlődésével egyre nagyobb gépeket építenek, amik igényéhez az
önkormányzati utak nem tudnak fejlődni.
Sajnálatos módon törvényi felhatalmazás
hiányában nem tudunk útdíjat szedni, amiből útfelújítási alapot képeznénk, ezért legjobb szándékunk szerint is csak azt tudjuk
tenni, hogy ellenőrzött körülmények között
engedélyezzük a behajtást. A fuvarozók igénye alapján rendeletünket sürgősségi ügyintézéssel egészítettük ki, ami azt jelenti,
hogy ezen kérés esetén ügyintézési díjat

„Az életben csupán egyetlen fogyatékosság létezik: a rossz hozzáállás.”
(Scott Hamilton)

számolunk fel. Tehát a kis utcákba behajthat a tehergépjármű, ha van engedélye. Az
engedély a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be. Sürgősség esetén akár elektronikus levélben is kérhető. A szabályok szerint ugyanakkor nemcsak a fuvarozónak,

hanem a szállítást igénylőnek is lehet ezzel
kapcsolatban feladata. Amennyiben nem
helyi szállító szállítja ki az anyagot (nem a
szállítást végző igényli meg az engedélyt),
akkor a vevő az igényelt áru eladójával
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati tájékoztató – 2018. október
Folytatás az 1. oldaloról

egyeztet arról, hogy Baracsra, az otthonába
hogyan lesz a szállítás. Az ehhez szükséges
igénylőlap az önkormányzat honlapjáról letölthető, vagy az ügyfélszolgálaton átvehető. Mindez sajnos szükséges ahhoz, hogy
az engedélyezett behajtás szabályszerűen
és ellenőrizhetően történjen a súlykorlátozott
utcákba.
Amennyiben azonban a lakosság nagy
része úgy ítéli meg, hogy a kis utcák súlykorlátozása és az adminisztratív korlátok akadályozzák egyéni érdekeiket, úgy természetesen elállunk minden korlátozástól. Ebben
az esetben azonban feltételezhető, hogy az
utak állapota hamarabb leromlik és a felújításra sajnos továbbra sincs lehetőség.
Az utak rongálására szeptemberben több
alkalommal is felfigyeltünk. Egy mezőgazdasági vontató munkaeszköze a Széchenyi
utca mintegy 800 méteres szakaszát rongálta meg, majd egy másik mezőgazdasági
vontató munkaeszközétől a Wesselényi
utca és a Széchenyi utca felülete sérült
meg jelentősen. Mindhárom esetben rendőrségi feljelentést tettünk, az egyik esetben
a kár megtérítésére megállapodás van. Az
új traktorokban olyan jó a hangszigetelés,
hogy ha még a rádió is szól, akkor fel sem
tűnik a vezetőnek a vontatmány csattogása. Ezért arra kérek mindenkit, hogy jó

szándékkal, udvariasan jelezzen a gépkezelőnek, ha rendellenességet tapasztal! Mindenkinek meg kell élnie ebben a faluban,
mindenki munkájára szükség van, de a károkozást ne hagyjuk szó nélkül! Annál is inkább, mert a gépkezelők többsége odafigyel közösségi értékeinkre. Általában elmondható, hogy a lakosság nagy része igényes a környezetére, de valami oknál fogva
szemérmes is, így inkább a közösségi oldalakra írja ki fájdalmát. Abban egyet kell értenem, hogy a különböző bejelentések ügyintézése nem egyszerű, de hivatalunkban
segítséget, eligazítást nyújtunk a hozzánk
fordulóknak. Van, ami helyi, jegyzői feladat,
de ez a kevesebb, mert a járási rendszer kialakításával sok jogkör átkerült Dunaújvárosba, a járási hivatalhoz.
A nyári tüzelés után az őszi tüzelés is
probléma. Nap mint nap tapasztalható,
hogy régóta itt lakó emberek sem ismerik,
vagy nem tartják be az erre vonatkozó szabályokat. Tehát: égetési rendeletünk van,
ami azt jelenti, hogy kedden és csütörtökön, amennyiben az nem ünnepnapra esik,
akkor reggel héttől este hét óráig lehet a
száraz fát vagy kerti hulladékot, azaz kiszáradt gyomot égetni. Amennyiben a kedd
vagy csütörtöki nap ünnepnap, úgy a tüzelés tilos! Amennyiben a tűz még nem ég
teljes lánggal, abban az esetben a növényzet még nedves és csak füstöl. Ebben az

esetben el kell oltani vízzel és várni, hogy
néhány nap múlva kiszáradjon. Ez esetben
javaslom a komposztálást, és akkor nem
kell várni, hanem egyből rá lehet dobni a
komposzt dombra. közterületen, útszélen mindenkor tilos a tüzelés!
Közösségi (együttélési) szabályaink betartása és az ünnepeinkről való megemlékezés teheti teljessé mindennapjainkat.
Évek óta tartó szokástól térünk el most október 23-án. A korábbi kettős megemlékezéstől eltérően, idén egy helyszínen tartjuk
meg rendezvényünket. Ezen a napon az elmúlt években délelőtt a templomosi temetőben, délután a faluházban volt a megemlékezés. Az idén az ünnepi program Templomoson, a temetőben lesz, azonban ott a
teljes műsorral. Oda várjuk az iskola növendékeit, akik előadással készülnek, majd a
forradalom miniszterelnökének és a katolikus egyház bíborosának élettörténetét ismerhetjük meg, összehasonlítva az egyezőséget és az elveikért vállalt megpróbáltatásokat. A rossz időre is felkészülve, sátrat
építünk a helyszínen és ülőhelyről is gondoskodunk.
Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljünk
együtt minél többen!
Tisztelettel:

Várai Róbert
polgármester

Hirdetmény

előzetes tájékoztató
BaraCs kÖzséG telePÜlésrendezési terVének készÍtéséről

Baracs Község Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – elkészítteti a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan a község új településrendezési tervét.

A településrendezési terv egyrészt a község hosszú távú fejlesztéseit alapozza meg, másrészt az építési tevékenységek rendezett
jogi kereteit biztosítja. A településrendezési terv keretében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint megalapozó vizsgálat, településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, a szükséges alátámasztó szakági munkarészek, valamint
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készül.
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítésének társadalmi egyeztetése során
Baracs község Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a készülő dokumentumokról:

a tájékoztató időpontja: 2018. október 17. (szerda) 17.00 óra
Helyszíne: Baracs Faluház – 2427 Baracs, szabadság tér 8.

A készítendő dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket,
a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el:
levélben Baracs Község Polgármesterének címezve (2427 Baracs, Táncsics u. 27.)
vagy elektronikus úton a phbaracs@vnet.hu címre.
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Várai Róbert
polgármester

2018. október BaraCsi szó

akikre büszkék vagyunk – falunapi kitüntettjeink
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hagyományaihoz híven 2018-ban is
elismeréseket, kitüntetéseket adományozott az arra legérdemesebbeknek a falunapon.
Az alábbiakban a kitüntettek méltatását olvashatják.
A Baracsi Szó Szerkesztősége is gratulál, további sikereket, jó egészséget kíván valamennyi díjazottnak!

Baracs község díszpolgára:
konCzné talPai tÍmea

Konczné Talpai Tímea Dunaújvárosban született 1966-ban. Baracson járt óvodába, majd
általános iskolai tanulmányait is itt, a helyi iskolában végezte el. Középiskolai tanulmányait
Sárbogárdon folytatta, ahol 1984-ban érettségi vizsgát tett. Ebben az évben ment férjhez,
majd a Baracsi Általános Iskolában képesítés
nélküli tanítóként dolgozott 1986-ig, Péter
nevű fia születéséig. 1988 novemberében helyezkedett el orvosírnokként.
Az első napok nagyon nehezen teltek el, hiszen az új információk megijesztették, viszont
az akkori körzeti orvos, Tibor Ferenc és aszszisztense, Gergicsné Márta néni nagy türelemmel és szeretettel fogadták. Az itt eltöltött
idő erősítette meg abban, hogy egészségügyi
pályán folytassa tanulmányait.
Budapesten végezte el az általános ápoló
és asszisztens szakot, majd Székesfehérvárott
körzeti ápoló végzettségre tett szert. Nagyszerű tanárai nemcsak az elméletre, hanem a
gyakorlatra is megtanították. Megtanulta tőlük
a legfontosabbat, az emberség, a szeretet és
a törődés fontosságát.
Olyan emberek mellett dolgozhatott, mint
dr. Szabó László és Dr. Gánts László körzeti orvosok. Mellettük tudását még jobban gyarapíthatta. A velük töltött idő hozzájárult ahhoz,
hogy olyanná váljon, amilyennek most ismerik
és szeretik az emberek. Szerencsés, hiszen
környezete és családja is támogatja abban,
hogy munkáját teljes odaadással, türelemmel
végezhesse. Lelkiismeretes, a legfontosabb
számára az egészség, ő pedig mindent megtesz a baracsi lakosokért. Munkája, önzetlensége példaértékű, munkaidőn kívül is nyomon
követi a betegek állapotát.
Jelenleg is a templomosi körzeti orvosi rendelőben dolgozik, Fekete Borbála doktornő
asszisztenseként, és napról napra türelemmel
segíti a betegeket.

Kimagasló közéleti és a településhez kötődő
példamutató tevékenységének elismeréseként Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018-ban
konczné talpai tímeának
Baracs díszpolgára
kitüntető címet adományozott.
Gratulálunk!

BaraCs kÖzséGért kitüntetést vettek át:
CsaVajda klára
Csavajda Klárát a francia nyelv iránti szeretete, az ország iránti kíváncsisága a gimnáziumi éveinek befejezését követően egészen
Franciaországig vitte. Az élete úgy alakult,
hogy a kilencvenes években pár évre hazatért.

BaraCsi szó 2018. október

Ekkor csöppent bele családjával a magyar–
francia baráti kör lelkes csapatába. Évek óta
segít áthidalni a nyelv okozta nehézségeket
nemcsak a két település barátai, de a vezetői
között is. Több település fiú és lány kosaras
csapatait is segítette a nemzetközi tornákon.
Egy ilyen torna alkalmával ismerkedett meg
Christophe-fal, aki francia oldalról szintén lelkes segítő tagja lett a baráti körnek. Kapcsolatukból szerelem alakult ki, amit házasságkötés követett 2000-ben. A jeles eseményt az
egész magyar–francia baráti kör megtisztelte
jelenlétével. Azóta is nagy segítséget jelent
közreműködése mind az itteni, mint a Franciaországba érkező csoportok kalauzolásában.
A Montois-la-Montagne-ba érkező hivatalos
delegációk vezető tolmácsa. Megbeszéléseink
során lehetőség adódik önkormányzati feladatok, tevékenységek megismerésére, a francia
és a magyar településszervezési eszközök és
módszerek egyeztetésére. Mindezekhez magas szintű nyelvtudás szükséges. A kedves
családban felnövő gyermekek szépen átveszik
a „stafétát”, a programokon való aktív részvételt, így már fiai, Axel és Mick is jelentős segítség. Marchi Klára, avagy Csavajda Klára és
egész családja méltán képviseli Baracsot a
messzi Franciaországban.
Munkájához sok sikert és jó egészséget
kívánunk!

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Baracs községért kitüntetést adományozott
Csavajda klárának.
Gratulálunk!

HorVátH árPádné, jUtka
Horváth Árpádné, Jutka több mint 30 éve lelkiismeretesen – gyakran a szabadidejét is feláldozva – végzi munkáját, segíti az önkormányzat és a hivatal tevékenységét.
1984. március 27-én, adóügyi előadóként
került az akkori Községi Tanácshoz.
1993-tól pénzügyi előadóként látja el munkáját. Az elmúlt évtizedekben tudását folyamatosan gyarapította. 2004-ben közgazdász
diplomát szerzett. Nyitott az új kihívásokra.
2013-ban megalakult a Közös Önkormányzati Hivatal, azóta a két önkormányzat, Baracs
és Kisapostag költségvetését koordinálja.
Tevékenyen vesz részt a költségvetés tervezésében és végrehajtásában.
Munkája mellett folyamatosan tanította be
az új pénzügyi munkatársakat Baracson és
Kisapostagon egyaránt. Munkájukat irányította és felügyelte.
Szakmai vezetőként folyamatosan részt
vesz a pályázatok írásában, azok költségvetésének tervezésében, kivitelezésében, és elszámolásának elkészítésében.

Ezeket munkaidején kívül, sokszor éjszakába nyúlóan, szabadidejét, gyakran hétvégéjét feláldozva végzi, lassan 35 éve.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – több évtizedes önzetlen munkája elismeréseként –
Baracs községért kitüntetést adományozott
Horváth árpádné, jutkának.
Gratulálunk!
éV PolGárőre díjazott:
GelenCsér jános

Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesülete az ÉV
POLGÁRŐRÉNEK a 2018-as évben, Gelencsér
Jánost választotta.
Gelencsér János a Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület tagságához 2013-ban csatlakozott azzal a szándékkal, hogy a település
közbiztonságának javítását, fenntartását személyével segítse.
Az önkormányzat, az iskola, az óvoda,
illetve a civilszervezetek által szervezett rendezvények biztosításában több alkalommal
is részt vett, de ha kellett, akár balesetek forgalomirányításában, a forgalom terelésében is
aktív szerepet vállalt. A rábízott feladatokat tudásához és képességeihez mérten mindig maradéktalanul végrehajtotta.
A fentiek nem valósulhattak volna meg,
ha a háttérből családja, de főként a felesége
nem támogatja e nemes feladat végrehajtásában, melyet szabadidejében, a település és
az egyesület érdekében végez. Szeretnénk
megköszönni Gelencsér János családjának,
főként feleségének, hogy az eddigiekben mellette álltak, és reméljük, hogy a későbbiekben
is támogatják sikeres munkájában!
A Polgárőrség elnöke, Sebestyén Tamás
köszönetét fejezi ki Gelencsér Jánosnak az eddigi évek során végzett munkájáért, a feleségének a támogatást, és további sikereket, jó
egészséget kíván neki az elkövetkezendőkben.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával az
év Polgárőre díjat
Gelencsér jánosnak adományozta.
Gratulálunk!
Baracs község ifjúsági kitüntető díjban
részesültek:
Baracson a tavalyi évben első ízben került
sor a fiatalok kitüntetésére, díjazására.
A mostani, 2018-as évben sincs ez másként,
hiszen Baracson nagyon sok tehetséges
fiatal él, munkájukat fontos elismernünk,
ezzel is példát mutatva társaiknak, hogy
bizony érdemes tanulni, dolgozni és küzdeni
a céljainkért.
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2018-ban a Fehérvári testvérek – nikoletta és alexa – elismerésére került sor, akik
kiemelkedő tanulmányi, sport- és közösségi
tevékenységük révén több évtizede öregbítik
Baracs hírnevét. Pici koruk óta olvashattunk
róluk a Baracsi szóban és a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain.
Számos díjat nyertek, 2004. és 2011. között számos kiemelkedő sportversenyen vettek részt és értek el kimagasló eredményeket.
Torna-diákolimpia, atlétika-diákolimpia, futóversenyek, kézilabdaversenyek.
Általános iskolai tanulmányaik befejeztével
sem hagytak fel a sportolással. Egyikük kézilabda sportágban szerzett országos sikereket,
Siófokon NB-I Junior bajnokság 3. helyezett
csapatának oszlopos tagja volt. Középiskolai
tanulmányai mellett a Baracsi Sport Egyesületben társadalmi munkában kamatoztatta
megszerzett civil tudását.
Testvére Székesfehérváron folytatta tanulmányait. Középiskolai évei alatt az Alba Regia
Atlétikai Klub versenyzőjeként több országos
serdülő és ifjúsági versenyen, távolugrásban
a kiemelkedő top 10-be jutott. Sajnos egy sérülés miatt sportkarrierje megszakadt, azonban – mivel élete a sport – nővére példáját
követve, társadalmi szerepet vállalt ő is a
Baracsi Sport Egyesületben.
A Fehérvári testvérpár készíti elő az egyesület pályázati anyagait, elszámolásait, ellátják a több mint 150 sportoló versenyeztetésével kapcsolatos adminisztratív feladatatokat. Rendezvények szervezésében, lebonyolításában fő szervezők. Időt, energiát áldoznak,
hogy Baracson a sportegyesület napi működése zökkenőmentes legyen.

2015-ben a Hang-Szín-Tér Iskola tanulói
közül azon kevés táncosok közé válogatták
be, akik az Erasmus+ program keretében 3
hetes szakmai gyakorlaton vehettek
részt,Bécsben.
2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj ösztöndíjasa lett a Nemzeti Tehetségprogram keretében, amit 2017ben szintén elnyert.
2016-ban részt vett az V. Connector Táncfesztiválon, ahol hatodik helyezést ért el. Táncos szakmai tudásának fejlődését jelzi, hogy
rövid idő leforgása alatt a dobogó legfelső
fokán állhatott ugyanezen a táncfesztiválon,
a következő években.
A néptánc révén nagyon sok fellépésen vett
részt, mind Baracson, mind a környező településeken. A néptáncfesztiválok és a szüreti

fesztiválok állandó résztvevője, a rendezvények lebonyolításában is aktív szerepet vállalt.
Az idei évben OKJ táncos végzettséget szerzett, továbbá felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Egyetemre.
2018. június vége óta az ExperiDance Tánctársulatban hivatásos táncművészként munkaviszonyának 3 hónapos próbaidejét tölti.
Mottója: „Táncolok míg élek, mert tánc nélkül
nincs élet.”
Közösségi, tanulmányi, valamint a táncművészet területén nyújtott kimagasló munkájáért
Baracs Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Baracs község ifjúsági kitüntető díjat
adományozott
Veszprémi nikolettnek.
Gratulálunk!

Eddigi munkájuk elismeréseként
Baracs Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Baracs község ifjúsági kitüntető díjat
adományozott
Fehérvári nikolettának
és Fehérvári alexának.
Gratulálunk!

Veszprémi nikolett 1998-ban született, Dunaújvárosban. A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
kezdte meg tanulmányait, Baracson, itt ismerkedett meg a néptánccal. Tanulmányait a
művészeti iskolában első osztályos kora óta
folytatta néptánc tanszakon, ahol kiváló eredményt ért el. A művészeti iskola mellett a Baracs Néptáncegyüttesben is táncolt, valamint
Benkéné Juhász Márti néninél sok-sok évig
szertornázott. Felső tagozatban a „B” kategóriás szertorna csapat alaptagja, több ízben
megnyerte a megyei döntőt egyéni összetett
kategóriában. A 2012/2013. tanévben a Pécsett rendezett országos szertorna elődöntő
egyéni bajnokságon első helyezést ért el.
Nyolcadik osztályban az iskola jó tanuló, jó
sportoló kitüntetéssel díjazta.
Tanulmányait az általános iskola elvégzése
után a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolában
folytatta, Székesfehérváron.
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szívvel-lélekkel a baracsiakért

Baracs Község Díszpolgára kitüntetésben részesült az idei falunapon Konczné Talpai Tímea, akit arról
kérdeztem, mi az, ami Baracshoz köti, mi az, ami ezen a szép, de nem könnyű pályán tartja.

– Édesanyám Soponyáról, édesapám Temesvárról származik, én már Baracsra
születtem. Nagyon sok szeretetet kaptam
mindig az itt élő emberektől, mind az iskolában, ahol képesítés nélkül tanítottam,
mind orvosírnokként, egészségügyi szakdolgozóként. Megtanultam és megértettem, hogy az már fél gyógyulás, ha szeretettel fordulok az emberhez, aki problémával küzd. Templomoson sok az idős
ember, sokan élnek egyedül, más tempóban folyik ott az élet. Rengeteg szeretetet
adnak azoknak, akik segítenek nekik a
mindennapjaikban. Sokat beszélgetek
velük, és amikor megnyílik nekem egy-egy
ember, kiderül, talán csak attól beteg,
hogy nem jók a körülményei. Későn érő
típus vagyok, elég sokára találtam rá a hivatásomra, de azt szoktam mondani,
hogy mindenki nyugodjon meg, mert én
még a következő életemben is itt akarok
lenni, ugyanezt akarom csinálni, és csak
azt kérem, hogy sok egészséget adjon
nekem az Isten, hogy még sokáig tudjam
segíteni a baracsi embereket.
– kk –

BaraCsi szó 2018. október

5

TEMPLOMUNK HÍREI
Igen mozgalmas, eseményekkel teli volt a szeptember Egyházközségünk életében.
Régóta problémát okozott a templom falához folyt csapadékvíz. Polgármesterünk közvetítésével csatornákat kaptunk
a kivezetésekhez. Köszönet érte a mesternek és a közvetítőnek.
Sikerült bebútoroznunk a plébánia egyetlen üres helyiségét
is. Szabó Mária a családi hagyatékából ajánlott fel egy szobabútort. Előtte Möszmer Antal kifestette a szobát. A szállítást Süveges István vállalta. A rakodásban a szállító mellett
Hegedűs József, Karasziné Panci és párja, István, Möszmer
Antal segédkeztek. Hálás köszönet önzetlen munkájukért.
Végre elérkezett az új orgona szállításának napja, szeptember 7-e! Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Hegedűs József biztosította a villanyszerelést. Fehérvári József, Várai
Róbert kis csapatával (Horváth István, Molnár István, Hegedűs Tamás, Simon Levente) ötletes emelőszerkezetet állítottak
fel a templomban, amivel épségben sikerült helyére állítaniuk a hangszert. Természetesen még akkor ki is kellett próbálni.
Az orgonakészítők: Kurucz Róbert, Rieth József és Darabos Luca orgonajátékát élvezhettük.
Az este nem maradhatott vendéglátás nélkül. Ezt magam mellett, Kriston Gyöngyi, Németh Mihályné, Karaszi Lászlóné tette.
Szeptember 15-én 18 órakor került sor az orgona megszentelésére. Erre a jeles eseményre is lázasan készülődtünk. Szabó
Mária a virágokról, a dekorációról gondoskodott. A Faluház, Sótérné Györgyi az emléklapok nyomtatásában segédkezett,
Magyarné Marika a virágosításban. Karasziné Panci a templom takarításában segített nekem. Kriston Gyöngyivel a régi,
szép terítőket vettük elő az oltárra.
Úgy érzem, a nagy készülődés eredményes volt. Megtelt a templom az érdeklődő emberekkel. Valamennyiünket elbűvölt
az orgonánk hangja.
Október 7-én 17 órakor tartjuk az első orgonakoncertünket, melyre szeretettel várok minden érdeklődőt.
Irodai nap október 19-én 17 órakor lesz a plébánián. amikor az egyházi hozzájárulások is befizethetők.
Hortyi Lászlóné
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a Barátság nyugdíjas egyesület programjából

Szeptember 15-én rendeztük meg – baráti népdalkörök részvételével – a Népdalkörök Találkozóját. A 10 órakor kezdődő ünnepséget
Várai Róbert, községünk polgármestere nyitotta meg.
A kisiskolások népdaléneklései után baráti népdalkörök színvonalas előadásával folytatódott a műsor: a kisapostagi, a kunszentmiklósi, a szabadegyházi, a hantosi, a sárosdi, a pákozdi, a rácalmási, a dunaújvárosi népdalköröknek, valamint az Arconic-Köfém
táncosainak tapsolhatott a közönség.
Kiss Péter nagyszerű harmonikajátékával örvendeztetett meg bennünket, végül a néptáncosainknak remek műsora zárta a délelőtti
rendezvényt, a finom ebéd után pedig Kun János húzta a talpalávalót.
A sikeres rendezvényünk nem jöhetett volna létre nagylelkű támogatók és segítők nélkül. Köszönjük polgármesterünknek és a
képviselő-testületnek, hogy minden évben támogatják pályázatunkat. Köszönjük a Baracs Községért Közalapítványnak a felkészülés-

hez és a megvalósításhoz nyújtott segítséget. Külön köszönjük a
magánszemélyeknek a pénzadományokat és a természetbeni juttatásokat. Köszönet illeti minden nyugdíjas társunkat, aki bármilyen
formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Tartalmas és vidám napot töltöttünk együtt. Mindenkinek köszönöm!
Szeptember 18-án 50 fővel Cserkeszőlőre kirándultunk, Kohuthné Tábori Margit szervezésében. A nagyon szép időben itt próbáltuk
kipihenni a hétvége fáradalmait.
Katona Mihályné
elnök
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