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A január hónap rendkívül hasznos tapasztalatokat tartoga-
tott, így elmondható, hogy mozgalmasan kezdődött a 2019.
esztendő. 

Január bebizonyította, hogy bizony télen számítani lehet hó-
esésre és csúszós utakra. Elsőrendű feladatunk az utak jár-
hatóvá tétele, valamint biztosítani a buszközlekedést és a köz-
intézmények megközelíthetőségét. Ennek mindenkor eleget
tettünk. A csúszós utakon – csökkentett sebességgel ugyan,
de – mindenkor lehetett közlekedni. Több mint 1,5 tonna,
érde sítőanyaggal kevert só lett kiszórva. A szakirodalom sze-
rint 20-25 gramm/négyzetméter só kiszórása szükséges.
Csak a Széchenyi utcát és a közintézmények, közületek előtti
utakat sózzuk.

A több mint 40 km belterületi úthálózatunk egyszeri sózása,
majd hóletolása, mintegy 230 ezer forintba kerülne. Amennyi-
ben a teljes települést rendszeresen besózzuk, az évente több
tonna só kijuttatását jelenti, ami – elfolyás nem lévén – a
padkára kerül olvadáskor. Így az az út melletti 30-40 centi-
méteren kipusztítja a nyírt füvet, aminek a gyökerei eddig tar-
tást adtak a padkának, és az esőnek köszönhetően sárkép-
ződés indul meg, amit a szűk úton haladó autók letérésük
során kitaposnak. A kialakuló, nem várt mélyedések hatására

a víz ott összegyűlik, majd az útalap alá folyik, meglazítja azt,
és máris kigyengül az amúgy sem túl erős útszerkezet.

A közintézmények előtti járdák takarítása az önkormányzat,
illetve intézményeink feladata, amihez csatlakozik az iskola
is. A magánházak és a közületek előtti járdák letakarítása to-
vábbra is a tulajdonos, vagy eltérő megállapodás hiányában
a bérlő feladata. Ez vonatkozik a vendéglőre is, így a hozzá
tartozó parkolót körülvevő járdákra is. Önkormányzati dolgo-
zóinkkal és megfogyatkozott létszámú közmunkásainkkal a
buszmegállókat, orvosi rendelők környékét, igyekszünk rend-
ben tartani. Így tehát mindannyiunknak megvan ilyenkor a
feladata. 

A legnagyobb erőfeszítések ellenére a jövőben is lesznek
csúszós utak és járdák. Erre a rádió, a tv folyamatosan fel-
hívja a figyelmet, így látható, hogy ez nem helyi specialitás.

Jó példát is lehetett látni, mert az idősebbek megmutat-
ták, régen ezt hogyan csinálták. Egész egyszerűen rossz zok-
nit húztak a cipőjükre, és nem csúszott. Kérek mindenkit,
hogy vigyázzon magára, rossz téli gumival és jó nyári gumival
se induljon el, különösen, ha bizonytalan a vezetésben.
Ugyanakkor jó példát is lehetett látni, miszerint sokan, csak
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a mozgás kedvéért, a kerékpárútról is lelapátolták a havat,
sőt a kis utcákban még az útról is. Ez egy egészséges
(férfi)embernek nem okozhat nagy megterhelést. Legfeljebb,
csak ha a facebuk leköti minden energiáját.

Aki megtette kötelességét, annak köszönjük, aki többet
tett, annak nagyon köszönjük a munkáját.

A másik, hamar jött visszaigazolás, hogy a Madách utcában
lakossági kezdeményezésre elindult ivóvízvezeték-rekonstruk-
ció a lakossági áldozatvállalás hiányában meghiúsult. 

A rendkívül sok csőtörés miatt – a lakókkal egyetértve –
árajánlatot kértünk a munkálatokra, és elképzeléseink szerint
az ottani ingatlantulajdonosok hozzájárulásával, közösen, fel-
újíttatnánk a vezetékszakaszt. A teljes költség felét az önkor-
mányzat, a másik felét a lakók fizetnék. Ennek megfelelően
kiértesítettünk mindenkit a beruházási hozzájárulás mérté-
kéről (egy ingatlanra vonatkozóan 158 400 forint, azaz
48 hónapon keresztül részletfizetéssel havi 3300 forint). Az
érintett lakosok visszajelzését követően dönt a testület a
munkák indításáról. 

A január 17-i ülésünkre visszaérkezett nyilatkozatokból
kitűnt, hogy 2 fő vállalja, 9 fő nem vállalja a rá eső részt,
10 fő pedig még csak vissza sme küldte a megkeresést. Hát,
ez a demokrácia, mondhatnánk. 

Az utcából hárman részt vettek ülésünkön tárgyalási joggal
és rendkívül értékes tapasztalatokra tettünk szert. Megoldás
lehetett volna egy pályázat, a Víziközművek Állami Rekonst-
rukciós Alapjából nyújtható támogatásra, amelyet az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium írt ki. Ez a támogatás a
Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstruk-
ciók megvalósítására, a víziközmű-rendszerek műszaki álla-
potának javítására irányult. Ilyen jellegű felújítási tervvel ren-
delkezünk, de a Madách utca és a Tanácsház utca a „Beru-
házás” nevű fejlesztési tételek között szerepel, így sajnos
ezen pályázatból nem juthatunk forráshoz.

Tény, hogy az elmúlt 9 év beruházásaihoz – különösen
most az új óvodához – jelentős mértékben kellett hozzátenni
a község megtakarított pénzéből. Az is látszik, hogy a jövendő
beruházásainkhoz is jelentős saját erőt kell beadni. Ennek
megfelelően hasznos célra ugyan, de fogy a tartalékunk, amit
valamilyen módon pótolni kell. Ezt nem tölti fel a kommunális
adó, ami éves szinten majdnem 11 millió forint, és a műkö-
dés fenntartásához szükséges. Tehát valóban elgondolkod-
tató, hogy milyen fejlesztési önerőt lehet a későbbiekben be-
vonni. Ez azért is fontos, mert a régi közművek, pl. az ivóvíz-
vezetékek továbbra is elöregednek más utcákban is. Ha a
lakók nem fognak a fejlesztéshez hozzájárulni, a vízszolgál-
tató meg a szolgáltatási árak befagyasztása, a méterenkénti
100 forint vezetékadó, a villamos energiaár jelentős emel-
kedése, a jelentős béremelés miatt nem fog felújítani, akkor
valóban nehéz helyzetbe kerülünk. 

A korábban többször említett útfelújítások szükségessége
is ellehetetlenül ezen logika alapján. Magyarán, ha a lakos-
ság nem akar a fejújításokhoz hozzájárulni, akkor meglehe-
tősen nehéz lesz ezeket megvalósítani.

Ugyanakkor a fejlesztések között is különbséget kell tenni!
Amikor a központi területek vízelvezetéséről, járdaépítésről,
parkolóépítésről van szó, akkor természetesen nincs hozzá-
járulás kérés. Sokaknak félreérthető, hogy a Széchenyi ut-
cában lakóknak nem kellett hozzájárulni a vízvezeték felújí-

táshoz, az útfelújításhoz, a kerékpárúthoz, sőt az Ady utcában
sem kellett a vízvezeték felújításhoz hozzájárulni. Van gyűj-
tőút, és van fő gerincvezeték, ami mindenki számára egy -
aránt használatos és szükséges. Így mérlegelni kell, hogy mi
az, ami a nagyobb közösség és mi az, ami a kisebb közösség
érdekkörébe tartozó fejlesztés, és így a hozzájárulás elvár-
ható, vagy nem elvárható. Amennyiben a Modern Falvak
Programból sikerül forrásokat szerezni, akkor a mindenkit
érintő beruházásokra nem fogunk hozzájárulást kérni. Azon-
ban a jól meghatározható lokális beruházásokhoz – mint pél-
dául a kis utcák útfelújítása – igen. 

Többször, több helyen elhangzik egyes személyektől, hogy
bizony az Ő adójuk ide jön a faluba és az akkor hol van.
A mellékelt költségvetésben látható, hogy a település üze-
meltetése milyen forrásokból történik. Az állam által átadott
pénzeszközök teszik ki a fedezet nagy részét. Amennyiben
erre gondolnak a kedves adófizetők, akkor látható, hogy mire
költjük adójukat. Ezen kívül nem tudjuk, mire gondolhatnak,
de a közmeghallgatáson ezt is megbeszélhetjük. 

A harmadik értékes tapasztalat a takarékszövetkezet be-
zárása, ami a bank vezetősége szerint ugyan nem bezárás,
mert péntekenként tanácsot adnak. 

A más bankokkal megindult tárgyalás alapján sajnos az
körvonalazódik, hogy a közgazdaságtan profitmaximalizálási
elve győz, így a klasszikus bankfiók megvalósítása nem le-
hetséges. Az ország két nagybankja egybehangzóan közölte,
hogy a bankjegy automata kihelyezése is kérdéses. Tárgya-
lásaink folyamatban vannak, de egyre kisebb az esély a meg-
szokott banki tevékenység folytatására más bank által. Kérek
továbbra is mindenkit, hogy várjuk meg, ki az, aki hajlandó
valamilyen formában hozzánk települni, és azt követően vált-
sunk pénzintézetet, ha szükséges!

Értékes tapasztalat, hogy a múlt havi újságban megjelent
tankert elmaradás az idén megvalósulni látszik. Nem az ön-
kormányzati kertészetben, hanem az iskola melletti területen,
ami művelésbe kerülhet tavasszal. Ily módon megvalósulhat
– ha nem is akkora méretben, mint az lehetne –, a gyer-
mekek természethez közelítése, és a növényvilág és a rovar-
világ megismertetése, valamint a közösségképzés új formája.
Mindegy, akármilyen kicsi is, de a miénk. Örvendetes az el-
képzelés, és minden kis lépés számít.

A negyedik értékes tapasztalat a kutakkal kapcsolatos. Az
elmúlt évben a hatályos törvényeknek megfelelően kívántunk
eljárni a kutak legalizálásával kapcsolatban. Ennek megfelelően
a novemberi újságban tájékoztatást adtunk. Nagyon sokan
megkerestek minket, néhányan egészen másképp értelmezve
a törvényt és a médiában megjelent információkat, jelezve,
hogy mi mindent rosszul tudunk. Jelen helyzetben, akik felhí-
vásunknak megfelelően leadták bejelentésüket, azok kútja
lega lizálva lesz, a többieké pedig nem. Ennélfogva további tájé -
koztatást nem adunk, hiszen jól látható, micsoda ismeretanyag
gyűlt össze sokakban. Demokrácia van, mindenki azt vall be,
amit akar. Aztán mindenki azzal számol el, amivel kell.

Bízom benne, hogy az új év folyamán a lakosok többségé-
nek megelégedésére tudjuk tenni a dolgunkat. A rendes éves
közmeghallgatásra ismét hívok mindenkit. Várjuk a vélemé-
nyeket a javaslatokat, a településszerkezeti tervünkhöz is.
A legjobb, ha a javaslatok írásban érkeznek meg hozzánk. 

Várai Róbert
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
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Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Forintban

Megnevezés Kiadás
Bevételi forrás

Int. mûköd. Pe. átvétel Állami tám. Helyi adó
Kötelezõ feladat
Önkor. ig.tev. 87 645 453 40 000 9 387 049 63 753 600 14 464 804
Önkorm. jogalkotás 36 754 184 972 400 35 781 784
Községgazdálkodás 15 510 723 8 026 920 7 483 803
Közvilágítás 6 553 200 6 553 200
Köztemetõ fenntartás 4 161 674 350 000 3 811 674
Közutak üzemeltetése, fennt 3 048 000 3 048 000
Óvoda bér és járulék 52 566 392 52 061 168 505 224
Óvodai mûködés 5 276 415 5 276 415
Óvodai étkezés 10 568 561 1 232 154 8 485 897 850 510
Iskolai étkezés 7 675 817 2 877 668 4 798 149
Zöldterület kezelés 1 285 875 1 285 875
Segélyezés 6 399 252 6 399 252
Szünidei gyermekétkeztetés 37 084 37 084
Szabadidõsport tevékenység 545 394 545 394
Szociális étkeztetés 9 362 076 7 376 975 1 985 101
Házi segítségnyújtás 6 736 733 1 049 180 5 687 553
Üzemeltetési egyéb szolg. 10 640 561 10 640 561
Közm.int. mûködtetése 14 088 128 1 200 000 4 266 460 8 621 668
Könyvtári állomány gyarapítás 652 000 652 000
Önkormányzati vagyon mûk. 13 142 238 13 122 818 19 420
Hiteltörlesztés 16 628 932 16 628 932
Közhasznú foglalkoztatás 10 470 690 8 768 942
Család és nõvéd.eü. ellát. 10 371 293 8 916 000 1 455 293
Könyvtári szolgáltatás 3 299 446 3 299 446
Települési hull.begyûjt, száll. 1 352 763 1 352 763
Családsegítés 12 822 386 660 224 7 545 614 6 318 296
Fogorvosi alapellátás 511 584 511 584
Fogászati ügyelet 280 000 280 000
Háziorvosi alapellátás 2 141 326 151 200 1 990 126
Háziorvosi ügyelet 1 959 600 611 280 1 348 320
Önként vállalt feladat
Civil szervezetek támogatása 3 500 000 3 500 000
Önk. által nyújtott lakástám. 3 400 000 149928 3 250 072
Összesen: 359 387 780 27 398 723 28 494 695 183 994 362 119 500 000

359 387 780

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektro-
nikus ügyintézésről és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. (a továbbiakban:
Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018.
január 1-jétől az elektronikus ügyin-
tézés igénybevétele kötelező az
ügyfélként eljáró gazdálkodó szer-
vezeteknek és az ügyfelek jogi kép-
viselőinek.

Az elektronikus ügyintézés részlet-
szabályait a 451/2016. (XII. 19.)
számú kormányrendelet tartalmazza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti
gazdálkodó szervezetnek minősülő
adózó az Eüsztv-ben meghatározott

módon, azaz elektronikus úton köte-
les kapcsolatot tartani az önkor-
mányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. §
(1) bek. a) pont aa) alpont] a cég -
kapuján keresztül.

Ezek alapján a 2018. évtől vonat-
kozó adózási dokumentumaikat
(egyenlegértesítők, határozatok)
már csak elektronikus úton kézbe-
sítjük a gazdálkodó szervezetek-
nek, valamint az önkormányzati adó-
hatósághoz elektronikus úton köte-
lesek benyújtani – többek között –
önadózásos adónemben a bejelent-
kezést, változás-bejelentést és
adóbevallást, a jogorvoslati, adómér-

séklési, fizetési könnyítés iránti és
adóigazolás kiállítására irányuló kérel-
met. 

Kérjük Önöket, hogy a kötelező
elektronikus ügyintézés igénybevé-
teléhez szükséges ügyfélkapu/cég-
kapu regisztrációról minél előbb
gondoskodjanak, valamint kérjük,
hogy az elektronikusan érkező do-
kumentumaikat rendszeresen el -
len őrizzék, és időben gondoskodja-
nak a dokumentumok megfelelő át-
vételéről.

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés kötelező igénybevételéről 
Tisztelt Adózók!
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Kodály Zoltán zenepedagógiai elképzeléseinek középpontjá-
ban az éneklés, a napi éneklés áll. S hogy mit énekeljünk,
ez Kodály tanár úr legfőbb kérdése. A megtalált kincset, a
magyar népdalt őrzi féltő gonddal, és ajánlja az egész ma-
gyarság számára, mint zenekultúránk alapját és gyöngysze-
meit. „Nem lehet magyar, aki nem iszik a magyar kultúra for-
rásából.” Kodály rendíthetetlenül hisz népének építő erejé-
ben és jövőjében. Ahol az éneklés sarjad, az ember lelki erőt
tapasztal meg, átéli, hogy vigasztalni tud, örömet fakasztani
maga körül és saját maga számára. Az énektanítás szem-
pontjából nézve, a gyerek önbecsülését növeli, hogy az ének-
lésben úgy éli meg magát, mint aki szép, jó, igaz, aki örömöt
adni, szépet teremteni képes. Ez a tapasztalat önmagáról
még inkább növeli saját erejét, erőforrásra talál magában.
(http://www.parlando.hu/2015/2015-3/Tunderkert.htm)

Felkészítő pedagógusként a mindennapokban ezt látom az
éneklő gyerekeknél, s ezt élem át velük én is. Ebben a tan-
évben népdalénekeseink különösen dicsőségesen szerepel-
tek. Több zsűri minősítette őket nagyon pozitívan.

Novemberben, a Sándor Frigyes zeneiskola által meghir-
detett versenyen

Gerháth Zalán és Trenka Barbara szerepelt kiválóan.
Január 16-án, a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Nép-

daléneklési és Népzenei Versenyterületi döntőjén az 5. osz-
tályos csoport tagjai: Kiss Zsófi, Nagy Sarolta, Markulinec
Jázmin, és egy vendég hatodikos: Kiss Bea bátran vállalták
a versenyzést, pedig majdnem hiányzott a csapat fele beteg-
ség miatt. A lányok nagyon szépen teljesítettek, hibátlan
énekléssel bizonyították, hogy a népdaléneklés eredményes
hagyomány Baracson. Utánuk a hatodikosok párban és szó-

lóban is versenyeztek. Gerics Anna tiszta szép énekléssel bű-
völte el a zsűrit. Ő a társával, Hegedüs Dorottyával továbbju-
tott csoporténekben a megyei válogatóra.

Január 25-én, a  MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődő
népdaléneklési versenyen, melyet a Széchenyi István Gim-
názium rendezett, a baracsi dalos madarak csodálatosan ki-
tettek magukért. A két énekescsoport (a 4. osztályosok és
az 5. osztályosok)  arany minősítést hozott el. Trenka Barbara
szólóénekben szintén arany minősítést szerzett, valamint az
első versenyes legényszólisták - Gerhárt Zalán és Tóth Dani
- ezüst minősítéssel örvendeztetett meg mindannyiunkat.
Közel 30 versenyző közül értük el ezt a szép eredményt. 

Lánycsapat 5. oszt.: Trenka Barbara, Nagy Emese, Kiss
Zsófia Fodor Maja, Markulinec Jázmin, Kiss Bea. 

„Legyen a zene mindenkié!”
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Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

17, 31 – – 18 16 13 11 22 19 17 14 –

BARACS 2019. évi szelektíven gyűjtött hulladék
nAPTÁR

BARACS 2019. évi zöldhulladék elszállítási
nAPTÁR

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 2 4, 18 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

Fiúcsapat 4. oszt.: Gerhárth Zalán, Nagy Dominik , Tasnádi
Viktor, Kenyér Szabolcs, Kóródi Valentin, Tóth Dani ..)

Köszönöm a gyerekek türelmét, felkészülési fegyelmét, a
4. osztályos gyerekek szüleinek támogató jelenlétét a verse-
nyeken. Gratulálok a nagyszerű eredményekhez és további
sikereket kívánok nekik. 

„Az ének hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, édes-
apánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az
anyanyelvhez, hűség önmagunkhoz. Fontos éltető erő sok
gonddal, bajjal küszködő világunkban, erőt ad a jövőért vívott

kemény harcainkban. Aki énekel, nem magára gondol első-
sorban. Azért énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének val-
lomás, az ének vigasz, eszköz a másik emberhez, egy na-
gyobb közösséghez. Az ének a lélek megtartó ereje, azért
van, hogy a szív el ne hervadjon.” 

Maczkó Mária
A cikket írta: Ujvári Csilla

A fotókat készítette: Vas Gabriella és Radványi Csilla
(forrás: az Erdélyi Tündérkert Alapítvány 

és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja)
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KÖSZÖNET AZ ADÓ 1%-ÉRT

A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület 
minden tagja nevében 

köszönetet mondok mindazoknak, 
akik adójuk 1%-át 

az egyesületünknek felajánlották.
2018. évben 108 000 Ft érkezett számlánkra.
Az összeget olyan programokra fordítjuk, 
melyeken az egész tagság részt vesz.

Kérjük, támogassák továbbra is egyesületünket!

Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület

Adószámunk 18490578-1-07

Köszönettel: 
Katona Mihályné

elnök

2018. december 30-án elhunyt isko-
lánk pedagógusa, Vágó né Mankovics
Mária.

Marcsi néni – ahogy a gyerekek
hívták – 1998 szeptemberében kez-
dett dolgozni intézményünkben. Vég-
zettségét tekintve gyógypedagógus
volt, így az ő feladata volt a tanulás-
ban lemaradó, gyengébb képességű
gyermekek fejlesztése, gondozása. 

1998-2006-ig osztályfőnöki tevé-
kenységet is végzett.

Munkájával a sajátos nevelési igé-
nyű; beilleszkedési, tanulási és ma-
gatartászavarral küzdő gyermekek is-
kolai tanulmányait, ezáltal társada-
lomba való könnyebb beilleszkedé-
sét, az integrációt segítette. 

Később e munkája mellett napkö-
zis feladatokat is ellátott iskolánkban. 

Kollégáival barátságos viszonyt
ápolt, a gyerekek szívesen vettek
részt a foglalkozásain.

Emlékét örökké megőrizzük!

Úr Emese

„Egyenesen, szilárdan áll,
Fénylő szemmel fölfelé néz,
Bár légköre olykor ködös,
Sötét s nyomasztóan nehéz.

Olykor küzd az áramlattal,
És titokban sír talán,
Mert néha sűrű cseppekben
Folynak a könnyek oldalán.

Aztán ismét bíztat, hitre
Serkent, szinte megnő lángja,
Hogy rohamosan csökken, fogy,
Sőt csonkig ég, nem is bánja.

Küldetését befejezte:
Ő eltűnt, s csak azért égett,
Hogy a kereső szívébe
Fényt vigyen és melegséget.”

IN MEMORIAM 

VÁGÓnÉ MAnKOVICS MÁRIA
(1961–2018)
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Megyei diákolimpiát rendezett iskolánk
az elmúlt napokban. 

Ezúttal a tornászok szerepeltek na-
gyon nagy sikerrel. Három korcsoport-
ban hirdettek versenyt a „B” kategó -
riában, ahol a baracsiak fölényes győ-
zelmet arattak. Egyéniben és csapat-
ban is magabiztosan utasították maguk
mögé az adonyi és székesfehérvári
isko lák tornászait. A mostani döntőn
huszonöt széchenyis kislány mutat-
hatta be tudását. A legkisebbektől a
legnagyobbakig mindenki szépen és
pontosan mutatta be gyakorlatát, így
megérdemelten kaptak magas pont-
számokat a bíróktól.

Tornászcsapatunk ezúton is szeretné
megköszönni Brandtner Antal és Vas

Jenő vállalkozóknak, hogy egy verseny-
dobbantóval támogatták iskolánkat.
Versenyzőinket a közelmúltban a Ba-
racs Oktatásáért Alapítvány már szpon-
zorálta egy svédszekrénnyel, így bizto-
sított a további minőségi munka.

Segítségüket nagyon köszönjük!

A diákolimpián iskolánkat
a következő tanulók képviselték: 

I. KORCSOPORT 
Győztes csapat: Gara Zsófia, Molnár

Eszter, Tavaszi Dorottya, Gáspár
Enikő, Macák Noémi, Tóth Nikolett.

Egyéni győztes: Gáspár Enikő, II. Tóth
Nikolett. 

II. KORCSOPORT:
I. helyezett: Nagy Nikolett, Kiss Zsófia,

Markulinec Jázmin, Sidó Jázmin,
Virág Jázmin, Barányi Bíborka, Alpek
Jázmin, Mátyás Izabella, Vasadi
Krisztina.

Egyéni helyezettek: I. Virág Jázmin, II.
Markulinec Jázmin, III. Nagy Nikolett. 

III.–IV. KORCSOPORT:
I. helyezett: Simon Réka, Kenyér Lilla,

Kiss Beatrix Ivett, Fodor Maja, Árva
Gréta, Molnár Anna.

II. helyezett: Trenka Barbara, Fodor
Kari na, Rabatin Anna, Gerics Anna.

Egyéni dobogósok: I. Árva Gréta,
II. Fodor Maja, III. Kiss Beatrix

Benkéné Juhász Márta

Megyei bajnokok a tornászok

Fotókat készítette: Mátyásné Kohut Zsanett



8 2019. február BARACSI SZÓ

Január első hetében a karácsonyi pi-
henőből visszatérve a gyerekek nagy
örömmel meséltek a családdal otthon
töltött ünnepekről, és arról, hogy mit
hozott a Jézuska.

Január 7-én tartottuk a háromkirály-

járást. A karácsonyi időszakot lezáró
vízkeresztet háromkirályok napjának is
nevezik, hisz e nap a karácsonyi ün-
nepkör utolsó napja. A nagycsoporto-
sok – néphagyományainknak megfele-
lően – palástot öltöttek, koronát vettek
fel, és csoportról csoportra járva hozták
el nekünk ajándékaikat, és mondták el
jókívánságaikat. 

9-én a Maci csoportosok ellátogat-
tak a Bartók Kamaraszínházba ahol
megnézhették Dr. Kozmosz című me-
sejátékot.

A hónap közepén a Süni és a Maci
csoport megtartotta kenyér hetét.
A gyermekek az óvodapedagógusok
által megismerhették a búza történetét
egészen a vetéstől a sütésig. A legki-
sebbek pogácsát sütöttek, a nagycso-
portosok „vajaspánkót” készítettek.

Január utolsó hetében Gyertyaszen-
telő Boldogasszony napjára készültünk,
azaz február 2-ra. A néphit szerint e
napon a medve kijön a barlangjából.
Ha napos az idő és meglátja saját ár-

nyékát, megijed és visszabújik, mert
hosszú lesz még a tél.

Február első hetében kezdetét veszi
a farsang időszaka.

Gubits Krisztina
pedagógiai asszisztens

Háromkirályoktól farsangig

Fotókat készítette: Mészáros Melinda, Frühvald Mónika, Fehérné Pálfi Ágnes
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MEGHÍVÓ

HORGÁSZGYŰLÉS
Kedves Sporttársnők és Sporttársak!

2019. február 21-én, csütörtökön 17 órai kezdettel 
horgászgyűlést tartunk a Faluházban.

NapiRENdEN LESZ 
a vezetőség évértékelője, a tavalyi év tapasztalatai, 

és elképzelések a következő szezonra.
Ezt követi a tagság véleményének és észrevételeinek 

meghallgatása és megvitatása.
A fenti témák fontossága miatt kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint

jelenjen meg, és aktív részvételével segítse társaságunk fejlődését!

Köszönettel, a vezetőség nevében: Zarándok György

MEGHÍVÓ!
Kedves Nyugdíjas Társaim!

Február 11-én hétfőn 14 órakor az ONÖ-ban tartjuk a szokásos éves 
közgyűlésünket, melyre feltétlen várunk benneteket!

Február 18-án hétfőn 14 órakor az ÖNO-ban batyus

FARSANGI MULATSÁGOT
tartunk!

Szeretettel hívunk és várunk benneteket!

Köszönettel: Katona Mihályné elnök
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kihunytak a karácsonyi fények, elérkezett a farsang
ideje.

Fájó szívvel bontottuk le a korábban nagy igye-
kezettel díszített fenyőket.
ezekben a munkálatokban kris-
ton Gyöngyi, mosonyi Csanád,
möszmer Antal voltak a segí-
tőim. hálásan köszönöm a fá -
radozásukat.

Az időjárás többször megtré-
fált bennünket. mosonyi Csanád
rendszeresen takarította a hótól
a parkolókat és a templom kör-
nyezetét. Gulyás Tamás a hótoló géppel könnyítette
a takarítást. mindkettőjüknek köszönet érte.

máris elérkeztünk urunk bemutatása (Gyertya-
szentelő Boldogasszony) és a Balázs-áldás ünne-

péhez. ezeken a szertartásokon február 2-án
16 órakor vehetünk részt templomunkban.

készülődünk a harmadik orgonakoncertünkre,
melyet Virágvasárnap délután-
ján tartunk. meghívott vendé-
günk Almásy lászló orgonamű-
vész, aki valamennyi kontinen-
sen szerepelt orgonajátékával.

A húsvéti időre szeretnénk a
kb. 50 éves hangosítást is lecse-
rélni újra. ehhez várjuk a ked-
ves hívek szíves adományait.

következő irodai nap a plé-
bánián február 15-én délelőtt 10 órától lesz, ekkor
lehet befizetni az egyházi hozzájárulásokat is.

Hortyi Lászlóné

Templomunk hírei

Az év első egy-két hónapjában visszatekintést, összefog-
lalást szoktak készíteni az elmúlt esztendőről. Rendhagyó
módon pár sorban én is visszatekintenék 2018-ra.

Úgy gondolom, hogy a tavalyi esztendőben nemcsak
karunkat, de kimagasló eredményt is nyújtottunk! Május
15-én negyvenketten, október másodikán ötvenen, ösz-
szesen kilencvenketten jelentkeztünk Baracson donornak.
Ha jól tudom, településünkön ennyien még egy évben
nem voltak véradók! 

Fontos megemlíteni, hogy az októberi véradás alkalmá-
val sajnos a korlátozott lehetőség miatt legalább tizenöt
önzetlen segítő nem tudta kihasználni az alkalmat. Tőlük
utólag még egyszer elnézést kérek, remélem azóta több
alkalommal volt már lehetőségük segítségnyújtásra!

Ezen eredményeinket nézve köszönet és tisztelet illet
meg minden véradótársamat, akik részvétele nélkül
2018-ban ezt a gyönyörű eredményt nem értük volna el!

A jövőbe tekintve, már a 2019-es baracsi véradások
időpontjai ismertek számomra, amit most nagyon szívesen
megosztok veletek. Írjátok be a naptáratokba! Marad a
két időpont, az első május 14., a második, október 1.
Aki szeret „ügyeskedni”, vagyis számításokat végezni, már
tervezhet! 

Történt egy nagyon fontos, számomra örvendetes vál-
tozás! Az idei évtől új helyszínt kap eseményünk a Falu-
házban. Remélem, hogy a Színházterem adta tágasabb
lehetőséget maximálisan ki tudjuk majd használni!

Köszönet érte az Önkormányzatnak!
Bízom benne, hogy minél többen átéljük a segítség-

nyújtás ezen örömét!
Kívánok mindenkinek jó egészséget!

Lovász János
véradószervező, Baracs

Kedves Baracsi Véradók!
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dr. Megyeri László nyugalmazott bara-
csi magánállatorvos életének 66. évé-
ben 2018. május 26-án elhunyt. Bú-
csúztató gyászszertartása 2018. jú-
nius 7-én volt a dunaújvárosi temető
rendezvénytermében, ahol nagyszámú
végtisztességet adó gyűlt egybe.

Dr. Megyeri László 1952. 06. 23-
án, Budapesten született. 1977. 02.
04-én vehette át diplomáját az Állat-
orvostudományi Egyetemen. Szakmai

munkássága Fejér megyéhez kötődött. 1977-től 1985-ig a
Pálhalmai Álla mi Gazdaság újgalambosi sertéstelepén és a
hangospusztai, bernátkúti szarvasmarha telepén dolgozott,
majd 1985-től 1990-ig az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát
sinatelepi szarvas marha állományát látta el. Ezek az évek
döntően meghatározták a gazdasági haszonállatok, a szar-
vasmarha iránti, élete végéig megmaradó szakmai érdeklő-
dését, elhivatott ságát. Műtött, inszeminált, végezte a nagy-
üzemi állatorvos gyógyító, megelőző szakmai feladatait. 

1992-ben mezőgazdasági szakmérnök diplomát szerzett.
1996-ban Baracsra költözött, először dr. Pinke Ferenc körzeti
állatorvossal együtt dolgozott, majd 1997-től átvette tőle a
magánpraxist. 2004-től családi vállalkozásában kutyapanziót
létesített, melyet szakmai szeretettel, precíz munkával mű-
ködtetett. Részt vett a baracsi óvodai alapítvány létrehozá-
sában, ezzel is segítve a nehezebb sorsú gyermekeket. Sze-
rény, halk szavú, a gazdák és az állatorvosok felé mindig se-
gítőkész kollégától búcsúztunk. Baráti társaságában nagyon
jól érezte mindig magát. Szeretett utazni, hegyet mászni; alá-
zattal tisztelte, csodálta a természet szépségeit. Saját háza
körül gyönyörű dísznövény kertet alakított ki, melyet hozzá-
értően gondozott. Szakmai munkájához szerető családi lég-
kört biztosított humánorvos felesége, aki hűséges társként
mindig mellette volt. Leányukat nagy szeretetben nevelték,
ő  neonatológus orvosként Miskolcon dolgozik, s egy unoká-
val ajándékozta meg a családot. A gyászszertartáson meg-
ható szavakkal és kivetített fotó-összeállítással búcsúztak
Tőle családtagjai, tisztelői, kollégái. 

Dr. Pinke Ferenc nyugalmazott baracsi
körzeti állatorvos 83 éves korában.
2019. 01. 04-én elhunyt. Temetése
római katolikus szertartással 2019.
01. 11-én, a Baracs-Apátszállás te-
metőben volt. A szertartáson a község
nevében Várai Róbert polgármester
búcsúzott, a temetést követően a fa-
luház rendezvénytermében összegyűlt
családtagok, lakosság, tisztelők előtt
dr. Bodolai György hatósági állatorvos

emlékezett szeretett kollégánkra. 
Dr. Pinke Ferenc 1935. 11. 07-én született Baracson,

földműves, gazdálkodó családban. Egy testvérével szerető
családban nevelkedett. Általános iskolai tanulmányait Bara-
cson, a középiskolait Székesfehérváron, a József Attila Gim-
náziumban végezte. Állatorvosi diplomáját 1959-ben,
Summa cum laude eredménnyel vehette át. Élete, munkás-
sága mindvégig Fejér megyéhez kötődött. Először fél évig
Mátyás dombon, majd közel 40 évig Baracson volt körzeti
állat orvos, s a helyi tsz szarvasmarha és sertésállományát is
ellátta. 1979-ben sertés egészségügyi szakállatorvosi má-
soddiplomát szerzett. Munkája során közvetlen kapcsolatot
teremtett a falusi lakossággal, a gazdákkal; mindenkivel se-
gítőkész, barátságos volt. Szívvel-lélekkel, magas szakmai
igényességgel végezte a gyógyítást. Állatorvosi munkájáért a
„Mezőgazdaság kiváló dolgozója” miniszteri kitüntetést kapta.
A Magyar Állatorvosi Kamara 1998-ban munkássága, emberi
értékei elismeréseként Mócsy-díjjal tüntette ki. A fiatal állat-
orvosokat kollegiális szeretettel fogadta, az idősebbeket tisz-
telte. Ha kellett, kiállt mások igaza mellett, ezzel is védve a
valótlanul megvádoltat. Szavára mindenki odafigyelt. Fiatal
korától sportolt, futballozott a helyi csapatban, később pedig
támogatta, segítette a baracsi futballklubot. A falu közösségi
életében is részt vett: tanácstagként, járási tanácstagként,
önkormányzati képviselőként, majd alpolgármesterként is
tevé kenykedett; példát mutatott, hogy a falusi értelmiség
kapcsolódjon be a közéletbe. Anekdotáival, a régi emlékek
felelevenítésével sokszor fakasztotta nevetésre baráti társa-
ságát. 1998-ban a község díszpolgárává választották. Boldog
életének hűséges társa volt felesége, akivel 1963-ban kötött
házasságot. Feleségét korán elvesztette. Három lánya, két
unokája sok örömet szerzett számára, példás édesapa, nagy-
apa volt. Családtagjai gondoskodó szeretettel vették körül
idősödő korában; igyekeztek visszaadni mindazt a sok jót,
amit Ő is önzetlenül adott. Temetése napján borús, jeges
szeles idő volt, a hóborította domboldalon a több száz gyá-
szoló lába alatt csikorgott a fagyos hó. És akkor, délután
4 órakor a lemenő nap előbújt a végeláthatatlan égi szürke-
ség mögül, s beragyogtak a ravatalozó ablakán a fénysuga-
rak. A szertartás ideje alatt a ravatal, a virágok, a koszorúk
fényárban úsztak.

Isten adjon örök nyugodalmat Nekik! Emléküket szeretettel
megőrizzük.

dr. Bodolai György
hatósági állatorvos

Emlékezés Baracs közelmúltban elhunyt állatorvosaira
A közelmúltban két baracsi állatorvostól kellett végső búcsút venniük a családnak, a község lakosságának, vezetőinek, 

a végtisztességet adóknak, az állatorvos kollégáknak. 
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