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Az elmúlt esztendő településünk életében kiemelkedőnek
számít. Az újév elején illik értékelni a mögöttünk hagyottat,
különö sen akkor, ha méltán lehetünk büszkék elért eredmé-
nyeinkre.

Természetesen elsőként az óvodát kell megemlíteni, ami
új korszakot nyit életünkben. Sokéves munka eredménye vált
láthatóvá. Az építést követően az átköltözés jelentett nagy
nehézséget, amit az óvodavezető és a dolgozók jó együttmű-
ködése könnyített, valamint a sok önkéntes, akik kivették ré-
szüket a feladatból. Ezen túl kétszer is volt lehetőség társa-
dalmi munkában szépíteni az udvart, amire szintén jócskán
akadt jelentkező. Szép példája volt ez az összefogásnak. 

Felújításban, építésben további területeken is haladtunk,
elkészült a Tájház külső energetikai korszerűsítése, amihez
társult a parkoló megépítése és egy kültéri, fedett kiülő lét-
rehozása az udvaron. Az Egészségház energetikai felújítása
is megtörtént, erre az évre az orvosi rendelők bejárati részé-
nek kövezése és a tető kialakítása maradt. Jelentős mérték-
ben megújult könyvtárunk is. Biztatok mindenkit, hogy néz-
zen be, hiszen a belső tér igazán szép, és bizony könyvtáro-
sunk nagyszerű munkájának köszönhetően jelentős az olva-
sói forgalom is. Ami nagy öröm, hogy a gyermekek előszere-
tettel járnak oda és otthon érzik magukat.

Az Esély Otthon programunk keretében fiatal felnőttjeinkre
is odafigyelünk. Az általunk elképzelt és végrehajtás alatt lévő
rendszer felkeltette a pályázatot kiíró minisztérium helyettes
államtitkárának érdeklődését is. Meghallgatva más pályázó-
kat, valóban elmondható, hogy ennyire széles körű képzési,
támogatási rendszert, amit nálunk létrehoztunk, máshol nem
működtetnek.

A sikereken túl meg kell említeni a meg nem valósult el-
képzeléseket is, mint például a kertészetünkben létreho-
zandó „tankert” elképzelés meghiúsulását. Sajnos az iskola
részéről nincs meg az akarat ennek működtetésére, sok aka-
dályt látnak benne, ami miatt ez nem indulhat el. (Messze
van az iskolától, nem érnek vissza órára, többletmunkát is
jelenthet, a szülők feltételezhetően ellenállhatnak, ha nekik
is be kellene segíteni, sőt még nyáron is kellene valamit csi-
nálni, hiszen a növény igényli.) Valóban, ez mind jogos fel-
vetés. Éppen erről szólna a tanítás. Lehetőséget tudnánk

adni arra, hogy mindenki megmutathassa tehetségét, ráter-
mettségét az iskolai oktatáson kívül, valami napi gyakorlat-
ban. Lehetett volna igazi osztálypénz, amiért együtt dolgoz-
nak, szülői találkozási lehetőség a tanárral semleges terüle-
ten, így kiegyenlíthető lenne az internetes, egymásnak üzen-
gető, semmire sem jó, viszálykeltő rendszer. Talán majd egy-
szer erre is megérik a helyzet.

A sors útjai kifürkészhetetlenek, mint ahogy arra se gon-
doltunk, hogy a templom micsoda nagyszerű orgonával gaz-
dagodik. Sokan adakoztak, sokan jöttek a konkrét „orgona -
cipelésre”, és sokan jöttek a koncertekre is. Településünk
remek zenei élményekre lehetőséget adó helyszínnel gyara-
podott. Így minden bizonnyal többen látogatják majd a temp-
lomot és biztos, hogy a hely szelleme megragadja a betérőt,
és ha csak néhány percre is, de elgondolkodhat az életről és
a felsőbb világról.

Minden év utolsó hónapjában, rendszerint tartjuk az Ad-
vent, a várakozás ünnepét, ami két templomunkban, vala-
mint a Faluházban kerül megrendezésre. Öröm a templomosi
kistemplomba betérni, ahol megcsodálhatjuk a nemrég fel-
újított, fából készült stációkat és az oltárt, valamint a hittanos
gyermekek műsorát. Az apátszállási templomban az új or-
gona és harmonikásunk, Kiss Péter járult hozzá az ünnepi
hangulathoz, Faluházunkban pedig óvodásaink, iskolásaink,
és a vegyeskar tartott színvonalas előadást. 

Ünnepeink méltó megrendezése és az azokon való részvé-
tel jelentősen hozzájárul saját önbecsülésünk elmélyítéséhez.
Terveink szerint nemzeti ünnepeinket egy helyszínen fogjuk
ünnepelni, egy alkalommal az ünnepi napokon: a templomosi
temetőben. Így március 15-ét Templomoson Korniss Károly
sírjánál, október 23-át Farkas István sírjánál. Az iskolások mű-
sora is ott lesz látható az ünneplő közösség számára. 

Az ünnepségek sorából kiveszni látszik a Baracsi Néptánc-
fesztivál. Az évek óta ezt megszervező, néptáncoktató taná-
runk a 2018-as rendezvényt követően jelezte, hogy a továb-
biakban nem vállalja a szervezést. Most még reméljük, hogy
lesz, aki felvállalja ennek a szép hagyománynak a továbbv-
itelét. Önkormányzatunk – amennyiben megkeresnek minket
– természetesen támogatást nyújt a rendezvény sikeres meg-
tartásához. 

Önkormányzati tájékoztató – 2019. január
„A dolgok azokhoz jönnek el, akik várnak rájuk, feltéve,

ha szorgalmasan dolgoznak várakozás közben.”
Thomas A. Edison

Folytatás a 2. oldalon
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Ugyanakkor örömteli, hogy az I. Szézsi Színjátszó Fesztivál
nagy sikerrel elindult. „A színjátszás tanulásának célja az ér-
telem, a fizikum, a jellem harmonikus és differenciált fejlesz-
tése.” Kis lépés a színház népszerűsítésére, de jelentős!

A civil társadalom a magát kifejezni képes polgárság érde-
keinek megjelenítésére szerveződik. Szerencsére települé-
sünkön több civilszervezet is működik. Ezen kisközösségek
élhetőbbé teszik mindennapjainkat, kapcsolatainkat. Az egy
cél érdekében szerveződő közösségek, és azok összessége
mutatja egy település szellemi értékállóságát. Büszkén
mondhatjuk, hogy ezen a területen is jól állunk. Rendezvé-
nyeink méltó megtartásában számíthatunk a „civil” tagságra.

A mindennapok intézményi háttérmunkásairól, a Népjóléti
Intézményünk dolgozóiról sem szabad megfeledkeznünk, hi-
szen ők azok, akik munkája bár nem látványos, de nélkülöz-
hetetlen. Kissé a háttérbe húzódva végzik napi teendőiket,
ám nélkülük nem valósulna meg az idősek részére biztosított
házi segítségnyújtás, az ebédkihordás, a családgondozás, a
gyermekgondozás, a takarítás és a népművelődéssel kap-
csolatos feladatok ellátása. Az intézmény ebben a formában
éppen egy esztendeje működik, és az elmúlt időszak tapasz-
talata rendkívül pozitív.

Az önkormányzat felelősségi körén kívül, de a lakosság ér-
dekeit szolgáló, több évtizedes múltra visszatekintő takarék-
szövetkezet pénzintézeti szolgáltatásaival kivonul te le pü lé -
sünkről. Erre senki nem számított és rendkívüli nehézséget
okoz sok családnak, civilszervezetnek, gazdálkodónak. A magát
a vidék bankjaként definiáló pénzintézet szépen lassan felszá-
molja magát. Nehéz döntés ez, nehezen vesszük tudomásul. 

Ezen év kezdetén egyik legsürgősebb feladat: új bankot
hozni Baracsra. A körülbelül 700-800 számlavezető érdeké-
ben tárgyalásokat kezdeményezünk kereskedelmi bankokkal.

Első felindulásból természetesen többen a váltásra gondol-
tak. Addig azonban, amíg nem sikerül megegyezni idetelepülő
pénzintézettel, kérem ne váltsanak, hiszen tárgyalásaink során
a legjobb érv az, ha alapozhatunk a teljes és egyöntetű taka-
rékszövetkezeti számlavezető átlépésére a nálunk fiókot nyi-
tóhoz. Tehát nekünk mindenképpen kell egy helyi pénzintézet! 

Sok mindent lehetne még felidézni az elmúlt év esemé-
nyeiből, hiszen sokan segítettek, sok programot megvalósí-
tottak, de mindent nem lehet egy cikkben felsorolni. Így el-
nézést kérek azoktól, akiket akaratlanul kihagytam. Minden-
kinek, aki bármit is tett a közösségért, értünk és élhető tele-
pülésünk érdekében, köszönöm áldozatos munkáját, és to-
vábbra is kérem segítségüket.

Minden év februárjában tartjuk közmeghallgatásunkat,
amire hívok mindenkit: 2019. február 13. (szerda)
17 órára, a Faluházba! 

Elsőként ez évi költségvetésünk, majd a fejlesztési kon-
cepció ismertetésére kerül sor. Itt lesz lehetőség arra, hogy
megtegyék javaslataikat hosszútávú elképzelésekre, esetleg
területek belterületbe vonására, vagy bármely településfej-
lesztésre vonatkozóan. Ez nem azt jelenti, hogy ami elhang-
zik, az meg is fog valósulni egyből, de ez a legjobb fórum,
ahol megbeszélhetjük közös dolgainkat.
Boldog új évet kívánok mindnyájunknak.

Várai Róbert
polgármester

Önkormányzati tájékoztató – 2019. január Folytatás az 1. oldalról

MEGHÍVÓ

Baracs Község Önkormányzata

2019. február 13-án 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Faluházban,

melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Várai Róbert
polgármester
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A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriumának tájékoztatója

A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma
a Baracs Néptáncegyüttes részére befi-
zetett 60 ezer forint (3×20 ezer) céltá-
mogatást 2018. július 19-én kifizette.
Egy naracsi család támogatására érke-
zett 10 ezer forint is átutalásra került.

Augusztus hónapban az alapítvány a
népdalkörök szeptemberi találkozójához
35 ezer forint támogatást adott.

Átutalásra került szeptemberben egy
baracsi család támogatására érkezett 10
ezer forint.

A decemberben megrendezett Mikulás
ünnepséget az alapítvány 30 ezer forint-
tal támogatta.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai
és „segítőik” 2018. december 16-án
házhoz vittek 37 baracsi gyereknek
tartós élelmiszert, édességet és gyü-
mölcsöt tartalmazó 6 ezer forint/cso-
mag értékű karácsonyi ajándékcsoma-
got. 

Karácsony előtt a rászoruló baracsi
emberek részére készített ételek elkészí-

téséhez az alapítvány 40 ezer forint tá-
mogatást adott. 

December 16-án egy baracsi család
támogatására érkezett 15 ezer forint is
átutalásra került.

Továbbítottunk az óvodai alapítvány
bankszámlájára 20 ezer forintot, ami az
óvoda által gyűjtött elektronikai hulladé-
kok szerződés szerinti értéke.

Bálint Mihály
kuratórium elnöke

Az elmúlt hónapokban többször hallhattuk, olvashattuk a híradá-
sokból, hogy kutyák, macskák mérgezésből eredően megbeteged-
tek vagy elpusztultak. Az alábbiakban – terjedelmi korlátok miatt a
teljesség igénye nélkül – megosztanék néhány gondolatot, tudniva-
lót e témával kapcsolatosan a Tisztelt Olvasóval. 

Állataink mérgezése történhet véletlenül, gondatlanságból, isme-
retek hiányából, vagy szándékosan. Sokféle mérgező növény van a
kertekben, a lakásban, melyeket az ebek esetleg megrághatnak,
elfogyaszthatnak. Növényvédő szereket, gyomirtókat használnak a
kiskert tulajdonosok, a nagyüzemi gazdálkodók; ilyen kezelések ese-
tén fontos a vegyszerezési szabályok szigorú betartása, dokumen-
tálása. Azokra a területekre, ahol vegyszert használtak, a munka-
egészségügyi várakozási időn belül ne kerülhessen kutya, macska!
Bár ezek a szerek sokszor rossz ízűek, az éhes, kiéhezett, kóborló
állatok az ember által szándékosan, ilyen vegyi anyagokba áztatott
állateledelt, kolbászt, húst elfogyaszthatják. 

Egyéb anyagok, pl. fagyálló folyadék is lehet a háztartásban, ezek
felelőtlen tárolása, vagy szándékos mérgezésre történő felhaszná-
lása szintén okozhatja az állatok pusztulását. A kutyák, macskák
megtalálhatják a nem megfelelően kihelyezett, vagy gondatlanul
szétszórt rágcsálóirtó szereket, de megfoghatják, megehetik a már
nehezen mozgó, mérgezett rágcsálókat is. Mérgezést okozhatnak a
nem megfelelően, állatorvosi felügyelet, utasítás nélkül alkalmazott,
nem az adott állatfajnak adható, vagy nem megfelelő adagban
adott emberi és állatgyógyszerek. 

Különösen élénk és jogos felháborodást kelt az eb- és macska -
tulajdonosokban, valamint az állatszerető emberekben, ha szándé-
kos mérgezés gyanúja vagy ténye kerül megállapításra. Az ebtartók
és a nem kutyások között nézeteltérések lehetnek, azonban a vé-
leménykülönbségeket lehetőleg a kölcsönösen jószándékú megbe-
széléssel kell feloldani, vagy ha ez nem sikerül, jogos észrevétel
esetén a megfelelő helyre benyújtott állattartási panasszal lehet
élni. Elítélendő, ha a haragosok állatok szándékos elpusztításával
kívánnak elégtételt venni, vagy így akarják a fennálló problémát
megoldani. 

A kedvtelésből, házőrzési, vadászati stb. célból történő ebtartás
során elvárható, jogszabályok által előírt, hogy az állattartó a jó
gazda gondosságával, az állatvédelmi, állategészségügyi, higiéniai
szabályok betartásával, úgy tartsa állatát, hogy a környezetben la-
kóknak a lehető legkisebb zavarást okozzon (pl. ürülék rendszeres
összeszedése; ne a szomszéd ablaka alá kössük a sokat ugató ku-
tyát, ne kóboroljon felügyelet nélkül közterületen; ne ugorjon félel-
met keltően a tartási vagy szomszédos porta kerítésének, ne járja
össze a szomszédos kerteket stb.). Az őrzési célú kutyák számára

szükséges, hogy az egész bekerített portán szabadon mozogjanak.
A kedvtelésből tartottakat – ha lehet – egy belső kerítéssel kell az
utcafronttól elválasztani. Meg kell tanítani az ebeket, hogy csak a
gazdájuktól, saját etető tányérjukból fogadják el az eledelt. 

A hagyományos módon, nem lakásban tartott macska esetén
még nehezebb a mérgezések elleni védekezés, hiszen a macskák
kerteken keresztül mozognak, és a talált, rossz szándékkal kihelye-
zett élelmet megehetik. Fontos az egymásra odafigyelés: vegyék
észre az állattartók az esetleg gyanúsan ólálkodó személyeket, s azt
jelezzék környezetükben! Szándékos mérgezés gyanúja állhat fenn,
ha közterületen, portára bedobottan ismeretlen eredetű hús-, kol-
bászdarabokat, egyéb állateledelt találunk. 

Mérgezésre utalhat egy vagy több állat hirtelen, izgatottsággal,
hányással, nyálzással, nehezített légzéssel, görcsökkel, híg bélsá-
rürítéssel járó megbetegedése. Fontos, hogy mielőbb állatorvosi se-
gítséget kapjon az állat helyi vagy állatkórházi ellátás során. Ha van
minta a gyanús élelemből, hányadékból, azt is be kell mutatni az
esetleges klinikai, laboratóriumi vizsgálathoz. A toxikológiai vizsgá-
latok több napot is igénybe vehetnek, az állatorvos által kiállított kí-
sérő irat kell, hogy segítse a több ezer vegyi anyag közül mérgezést
okozó szer megtalálását. 

A mérgezések sajnálatosan sokszor az állat rövid időn belüli, vagy
több napig tartó szenvedést követő elhullását okozzák. Ezek a sze-
rek sok egyéb hatás mellett az idegrendszer, a máj- és veseműkö-
dés visszafordíthatatlan károsodását okozhatják. Elhullás esetén
rendőrségi, bírósági eljáráshoz szükséges az intézeti boncolási lelet. 

Arra is kell gondolnia a szándékosan mérgezett állateledelt be-
dobó személynek, hogy ezt kisgyermek is szájába veheti, megeheti,
s ennek súlyos, akár halálos következménye lehet.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény előírja, hogy az állatnak tilos indokolatlan, vagy elkerülhető fáj-
dalmat, szenvedést vagy sérülést okozni. A Btk. szerint, aki az ál-
latnak különös szenvedést okoz, vagy több állat maradandó egész-
ségkárosodását, pusztulását okozza, a büntetése bűntett miatt 3
évig terjedő szabadságvesztés lehet. 

A környezetünkben és a természetben élő állatokért mindannyi-
unknak felelősséget kell éreznie és tanúsítania! 
Kérdésük esetén telefonon, vagy személyesen állok rendelkezé-
sükre.

dr. Bodolai György
hatósági és ellátó állatorvos

Előszállás, Nagykarácsonyi u. 7.
0630 8161 367 

Kutyák, macskák mérgezéseiről
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Az egyházi év egyik legszebb
ünnepköréhez érkeztünk decem-
berben. Advent első vasárnapján
riebl Andrea által készített, cso-
dálatos adventi koszorúban gyö-
nyörködhettünk.

Zsebeházi Judit és családja
ismét felajánlották a fenyőket
templomunk részére karácsony -
fáknak. lőwinger ernő, mónos
istván, möszmer Antal végezték
el a fák kivágását, átszállításukat
a templomkertbe, és beállításu-
kat a templomban. Feldíszíté-
sükben Szabó mária, kriston
Gyöngyi segédkeztek.

December 16-án, advent har-
madik vasárnapján tartottuk templomunkban a második orgo-
nakoncertet az új orgonán. meghívott vendégünk Dr. Bednarik
Anasztázia orgonaművész és kiss péter harmonikavirtuóz volt.
mindannyiunkat elbűvöltek játékukkal. utána a plébánián fo-
gadtuk a vendégeket és a zenerajongókat. Süteménnyel, teával
kínáltuk őket. nagy örömünkre szolgált, hogy sokan átjöttek a
műsor után. Szívesen beszélgettek, fogyasztgattak. hát így is
építhetünk közösséget! 

külön köszönetet érdemelnek, akik a vendéglátásban önként
segédkeztek süteményeikkel, italaikkal: Varga istvánné, rigó
erzsébet, hegedűs József és neje, Ági, karaszi lászlóné, kris-
ton Gyöngyi. németh mihályné dióval segített nekem a zserbó-
és bejglisütéshez.

A hó is éppen ekkor esett le,
ami nagy gondot okozott a
templomba bejutáshoz. horváth
károlynak köszönhetően meg-
történt az ellapátolása, majd a
parkolók letakarítását mosonyi
Csanád végezte el. Sajnos a hó-
toló ismét hozzátolta a hógörge-
teget, akadályozva a parkolást, a
templomba jutást. ebben kérem
az érintettek szíves segítségét,
hiszen a korom és fizikai állapo-
tom már erre a nehéz lapátolásra
nem tesz alkalmassá.

Az ünnepi koncertre plakátok,
képeslapok is készültek. Gar-
bacz Angéla a Faluház részről

segített a kivitelezésben kriston Gyöngyinek, Szabó máriának.
elérkezett a Szenteste! Szárszó edit oltárdísze emelte az

ünnep fényét. hál’ istennek sokan jöttek el a kisjézust köszön-
teni! mindannyian elcsodálkozhattak a színvonalas ünnepi
misén. Többszólamú énekbetétek szóltak Dr. Darabos Zoltán
és lányai: luca és kata, Szabó Júlia kántornő és férje, János
jóvoltából. hálás köszönet érte. hallhatták az új orgonát is zen-
geni, akik még eddig nem hallották. minden segítőm, közre-
működőm részére isten áldását kérem!

irodai napunk január 11-én 10 órakor lesz. 
Békés, boldog új évet kívánok mindannyiuknak!

Hortyi Lászlóné

Templomunk hírei

Évek óta hagyomány, hogy a tehetsé-
ges diákok megmérettetik magukat kü-
lönböző házi, illetve kistérségi verse-
nyeken. Az első versenye az iskolai
énekeseknek november végén a Sán-
dor Frigyes Zeneiskola népdaléneklési
versenye volt. 

A diákok egymással ismerkedve mu-
tatták be magukat és tudásukat, hi-
szen a fejlődés egyik feltétele a meg-
mérettetés és a tapasztalatcsere.

Iskolánkat két tanuló képviselte.
Gerháth Zalán 4. osztályos tanuló ma-
gabiztos énekléssel mutatta be ének-
tudását., melyet a zsűri oklevéllel jutal-
mazott. Trenka Barbara, 5. osztályos
tanuló a zsűri külön dicsérete mellett
az I. helyezést szerezte meg.

Januárban folytatjuk a versenyzést,
szép reményekkel. 

Ujvári Csilla

Énekeseink
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Ez történt az iskolában

Sporthírek
Iskolánk II. korcsoportos tanulói december 1-jén részt vet-
tek a Duna újvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett I.
Suli Foci Kupán. Itt a gyerekek városi és vidéki iskolák ta-
nulóival szemben álltak pályára. A csoportmérkőzések során
tanulóink csak a Vasvári iskola csapatától szenvedtek ve-
reséget, azonban sajnos ez elég volt ahhoz, hogy ne tudja-
nak tovább menni a csoportból. Érdekesség, hogy a mér-
kőzések alakulása alapján az a sárbogárdi csapat tudott az
elődöntőbe jutni, amely ellen iskolánk csapata a csapat-

mérkőzések során győzedelmeskedni tudott. Az így elért 5.
helyezés és tisztes helytállás azonban a csapat érdemének
tekinthető!

Csapattagok: Novoth Szabolcs, Makó Nándor, Safárik
Alex, Kenyér Szabolcs, Varga Kilián Alex, Tóth Dániel,
Tasnádi Viktor, Trenka Dárius.

Köszönjük Novoth László, Kenyérné Lendvay Katalin és
Lendvay István segítségét az utazásban. 

Kísérő testnevelő: Úr Emese.

A 2018-as év utolsó hónapjaiban na-
gyon sok program, esemény színesí-
tette iskolánk mindennapjait. 

November 9-én pályaorientációs
napot tartottunk, amelynek keretében
az alsó tagozatos osztályokba szülőket,
különféle szakmákban dolgozókat kér-
tünk meg, hogy meséljenek munkájuk-
ról a gyerekeknek. A szerteágazó
témák a következők voltak: pénzügyi
ismeretek, gazdasági ismeretek, infor-
matika, sajtkészítés, villanyszerelés,
műkörömépítés, ápolónői tevékeny-
ség, valamint láthattunk tűzoltó és
rendőrségi bemutatót is. Köszönjük a
délelőtti közreműködést és fáradozást:
Novoth László, Novoth-Varga Viktória,
Vig-Zloch Eszter, Gyarmati Ágnes,
Balá zsik Irén, Tóthné Kapuvári Györgyi,
Úr Norbert, Varga Adrián.

Szabó Andrásné, Csöpi néni, isko-
lánk volt pedagógusa a régi iskolai
életről tartott előadást.

November 15-én a már hagyomá-
nyossá vált környezetvédelmi vetélkedő
került megrendezésre alsó tagozatosok
számára. Idén a méhekről való tudás-
ukat szélesíthették a versenyzők az elő-
zetes felkészülés és a játékos feladatok
megoldása során. Szervezők: Balogné
Kakuk Adrienn, Gondár Csaba.

December 6-án nálunk is járt a Mi-
kulás. A 2. osztályosok vidám műsorral
kedveskedtek neki. Felkészítőjük: Úr
Emese, Látó Sándor.

A hét utolsó napján a 7. osztályos
tanulók és osztályfőnökük, Gerics Vik-
tória által szervezett Mikulás-buliban
szórakozhattak a résztvevők.

A Baracsi Népjóléti Intézmény jóvol-
tából idén az 1. és 2. osztályos tanulók
vehettek részt mézeskalács sütésen.
Az elkészült édességet el is fogyaszt-
hatták, vagy haza is vihették a gyere-

kek. Köszönjük Kápolnási Gyöngyi néni
közreműködését!

A Falukarácsonyon iskolánk növen-
dékei is szép műsorszámokkal kedves-
kedtek a kilátogatók számára. Köszön-
jük az énekkarosok, a zongora tanszak
növendékei, a néptáncosok, hittano-
sok szép, ünnepi előadását. Téglás
Péter 3. osztályos tanuló mesemon-
dással kedveskedett. Felkészítőik: Látó

Sándor, Kalló Zoltánné, Czuppon Péter,
Simonné Zelnik Angéla, Szabóné Bús
Zsanett.

Gerics Viktória tanárnő jóvoltából
zsibvásár került megrendezésre a szü-
net előtti utolsó tanítási napon. A gye-
rekek ruhaneműből, könyvekből, játé-
kokból válogathattak. Köszönet a szü-
lőknek és a baracsi lakosoknak a be-
érkezett holmikért!
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Körzeti bajnokok
Két sportágban is Baracs adott otthont a diákolimpiák körzeti
döntőjének. Futsalban és tornában is széchenyis siker szü-
letett. Iskolánk tanulói magabiztos győzelmet arattak. 

A labdarúgók győztes csapata: Kehi Dominik, Tömöri Balázs,
Erdei Marcell, Klauz Botond, Lénárt Csaba, Makó Nándor,
Novoth Szabolcs, Hiegel Richárd, Csillag Marcell.

Tornászaink minden korosztályban fölényes győzelmet arattak
az adonyi iskolásokkal szemben. Egyéni érmet nyertek: Gás-
pár Enikő, Tóth Nikolett, Macák Noémi, Markulinec Jázmin,
Nagy Nikolett, Virág Jázmin, Árva Gréta, Fodor Maja, Kiss Be-
atrix Ivett, Kenyér Lilla, Gara Zsófia, Kuminka Kira, Kuminka
Míra, Vajai Míra, Tavaszi Dorottya, Molnár Eszter, Belánszky

Petra, Barányi Bíborka, Jancsovics Jázmin, Kiss Zsófia, No-
voth Nóra, Vígh Tamara, Sidó Jázmin, Nagy Sarolta, Fodor
Karina, Rabatin Anna, Gerics Anna, Trenka Barbara, Molnár
Anna, Simon Réka, Osztrider Hanna, Varga Loretta, Dankó
Lejla, Jagodics Kiara.

Benkéné Juhász Márta
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A körzet legjobbja

Bebesi Dorottya Zsanka iskolánk 8. osztályos tanulója lett a
2017–2018. tanév Jó tanuló-jó sportolója a körzeti iskolák
között. A kitüntetést Székesfehérvárott, ünnepélyes keretek
között vehette át kiváló tanítványunk. A díj nagyon jó helyre
került. A végtelenül szerény és szorgalmas kislány a tanulás-
ban és a sportban is nagyon eredményes volt. Az elmúlt tan-
évben jeles bizonyítványa mellett több tanulmányi versenyen
is képviselte osztályát és iskoláját. Az iskolai sportban atléti-
kában volt a legeredményesebb, a kis iskolák három próba
országos versenyében IV. helyezést ért el csapatával és egyé-
niben is Ő lett a legjobb, XII. helyen végzett. Zsanka a DAC
igazolt kézilabdázója. Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

Tájékoztatás 
a karácsonyi

adományokról
A korábbi évekhez hasonlóan 2018. év kará-
csonya előtt is meghirdettük a cipős doboz ak-
ciót és a tartós élelmiszerek gyűjtését. 

Tájékoztatom községünk lakóit arról, hogy
ebben az évben – az előző évekhez képest va-
lamivel kevesebb – összesen 24 cipős dobozt
kaptunk, amelyeket 15 család gyermekei ré-
szére osztottunk szét. 

A tartós élelmiszerekből 7 csomagot tudtunk
összeállítani, ezzel 7 családnak tudtunk segí-
teni. Decemberben több alkalommal kaptunk
kenyér és péksütemény adományt, amellyel
szintén rászoruló családoknak segíthettünk.
A Fejér Megyei Katolikus Karitasz Szervezete
5 családnak juttatott élelmiszer csomagot.
A Baracsért Közalapítvány 37 gyermek szá-
mára szerzett örömet a gondosan összeállított,
élelmiszereket, édességet, gyümölcsöt tartal-
mazó csomagjaival. A Kocsis Sándor képviselő
úr által szervezett melegétel-osztás során az
ünnepek időszakában 2 alkalommal, és az új
év januárjában is 2 alkalommal, 50-50 fő kap-
hatott, illetve kaphat meleg ételt. 

Köszönjük mindazoknak a személyeknek,
szervezeteknek, alapítványoknak, akik támoga-
tásukkal, tevékenységükkel bármilyen formá-
ban is hozzájárultak a rászoruló családok ün-
nepnapjainak szebbé tételéhez, életük meg-
könnyítéséhez. 

Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Minden támogatónknak
és Baracs összes lakójának
nagyon boldog, békés,

sikerekben és egészségben gazdag
új évet kívánok

intézményünk dolgozói nevében is!
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Óvodai életünk eseményei 
2018. november–december

A novemberi hónap eseménydúsan telt
óvodánkban. Elektromos hulladékgyűjtést
szerveztünk, ahová rengeteg használaton
kívüli hulladékot hozott a falu közössége.
Ezúton köszönjük, hogy ezzel is hozzájárul-
tak óvodánk támogatásához.

Novembertől óvodánk középső és nagy
csoportja részt vesz a dunaújvárosi OVI
KORI programban, melynek keretében a
jégpályán edzők kísérik és tanítják gyerme-
keinket korcsolyázni.

November 12-én Márton nap alkalmából
nagycsoportosainkat a Barátság Nyugdíjas
Egyesület látta vendégül, ahol a gyerekek
alkalomhoz illő rövid műsort adtak elő. Ven-
dégszeretetükre idén sem lehetett panasz,
süteményekkel, teával vártak minket. 

Márton-napi ovis bálunk hagyományaink-
hoz híven november 11-én, immár harma-
dik alkalommal került megrendezésre.
A bált a Baracs Néptáncegyüttes és Tóth-
Varga Zsuzsanna, Szerecz Róbert, Nagy
Noémi táncpedagógusok latin táncműsora

nyitotta. Ezt követően Túri Tibor és testvére
biztosította a talpalávalót. Rengeteg tom-
bola- és zsákbamacska-felajánlást kapott
óvodánk. A báli előkészületekben és a bál
utáni pakolásban nagy segítségünkre voltak
a közösségi szolgálatot teljesítő önkéntes
segítők. Ezúton szeretnénk megköszönni,
mind a felajánlásokat, mind a bállal kap-
csolatos segítséget minden résztvevőnek.

Délelőtt nálunk járt a Mikulás – Klauz
Péter személyében – és nagykövete,
Kovác s István. Velük együtt futhattak, mo-
zoghattak a gyerekek. Madáreleséget hoz-
tak a madaraknak, amit közösen szórtak el
a gyerekekkel. 

Délután óvodánk pszichológusa, Farkas
Ildikó tartott előadást a dackorszakról. Az
előadás iránt nagy volt az érdeklődés, sok
pozitív visszajelzést kaptunk.

Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsök-
kentési Héthez, melyben a gyerekekkel kö-
zösen, kreatívan igyekeztünk újrahasznosí-
tani az arra alkalmas hulladékot. 

November 30-án, András napján elbú-
csúztattuk az őszt, melynek kapcsán a Lég-
hajó Színház előadásában megtekinthettük
a Csizmás kandúr című mesét. 

December 1-jén kezdetét vette óvodánk-
ban az adventi készülődés. 

Az első héten izgatottan vártuk a Miku-
lást, aki december 6-án meg is érkezett
hozzánk segítő krampuszával. Minden cso-
port készült versekkel, rajzokkal, énekekkel,
amiket szívesen fogadott a Mikulás.

December 13-án a Luca-napi hagyomá-
nyokat elevenítettük fel. Mindenki a saját
csoportjában vetett lucabúzát, közben az
óvó nénikkel megbeszélték az e naphoz kö-
tődő hagyományokat. A délelőtt folyamán
a Lepke csoport meglátogatta – a „kotyo-
lás” szokásainak megfelelően beöltözve –
a többi csoportot, ahol elmondták Luca-

napi jókívánságaikat. Az iskola néptáncosai
is tiszteletüket tették nálunk, Luca-napi jó-
kívánságokat mondva. 

Ebben az időszakban a nagycsoportosok
már izgatottan készültek a Faluházban tar-
tandó Falukarácsonyra, ahol a Bölcsőcskét
adták elő. Felkészítő óvodapedagógusok:
Bebesiné Kovács Zsófia, Frühvald Mónika.
18-án tartottuk Fenyőünnepünket. Ezen a
napon mindenki felvette a szép ruháját, ün-
nepi hangulatba öltöztettük szívünket-lel-
künket. Délelőtt összegyűlt az óvoda ap-
raja-nagyja, közösen megnéztük a nagycso-
portosok műsorát, majd azt követően az
óvó nénik Télapó bakancsa című bábelőa-
dását. Verseltünk, énekeltünk, majd közös
ünnepi ebéddel zártuk a napot. 

Januárban várjuk a háromkirályok eljöve-
telét.

Gubits Krisztina
ped. asszisztens

Fotókat készítette:
Fazekas Kitti, Gubits Krisztina


