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Gondolatok egy közmeghallgatásról

Februári közmeghallgatásunk nagy érdeklődést keltett. Többéves munkánk gyümölcse beérni látszik, hiszen voltak lakosok Templomosról, a Duna-partról, a Szent István utcából,
ami már zártkerti övezet. Amikor megszületett az elhatározás,
hogy a továbbiakban egy helyszínen fogjuk tartani a falugyűlést, akkor az volt a célunk, hogy azért gyűljünk össze egy
helyen, hogy mindenki hallja a másik falurész problémáit és
ismerje meg az ott élők igényeit. A falurészek közötti egészséges kapcsolat, az ott élők közösségi tudatának kialakítása,
egymás megértése, a helyi identitás megteremtése óriási feladat. Falunk széttagoltsága egy adottság, amivel együtt kell
élnünk. A fizikai távolságokat nem tudjuk csökkenteni. A gondolati és érzelmit igen.
Ennek fényében örömmel indult megbeszélésünk, aminek
a vége üröm lett. Éves költségvetésünk, ami előző lapszá-
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munkban megjelent, igazából nem is érdekelt senkit. A majd
360 milliós éves költségvetési főösszegünk összetétele, a bevétel–kiadás nem keltett érdeklődést. Az elmúlt évi eredmények felsorolása: óvodaépítés, tájház felújítás, fogorvosi rendelő felújítása röntgen beszerzéssel, egészségház felújítás,
könyvtári bútorzat kicserélése, „Esély Otthon” pályázat, Népjóléti Intézmény alapítása, Településképi Arculati Kézikönyv
létrehozása, repülőnap és civilek napja és egyéb közösségi
rendezvények szervezése sem aratott különösebb elismerést.
Úgy tűnik, egy 330 milliós építkezés, amire nyolc évig készültünk, az már megszokottá vált és elismerésre sem méltó,
hogy a többi több milliós felújításról már ne is beszéljek.
A következő napirend a jövő fejlesztési elképzeléseinek ismertetése volt. Terveink szerint 2019-ben a Modern Falu
(Folytatás az 2. oldalon)

A meghívó plakátját Garbacz Angéla készítette
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programban, elsődlegesen pályázunk a bölcsőde megépítésére, amivel egy épülettömbben kap helyet a védőnői rendelő és egy kívülről megközelíthető, mozgássérültek részére
is hasznosítható WC, ami már a közelben majd kialakítandó
helyi piac számára is rendelkezésre fog állni. Ehhez kapcsolódó jelentős fejlesztés lenne a településközpont járda-, vízelvezetés és parkolóépítés projektje, ami magában foglalja
a Kossuth utca „üzletsori” szakaszát, ott kialakítva egy rendezett járdafelületet, egy zárt csapadékvíz-elvezető rendszert,
és fölé végig kialakított parkolási lehetőséget. Ezen útszakasz
folytatásaként a Dózsa utcáig járdaépítés és vízelvezető,
majd befordulva az óvoda felé ismét járdaépítés. A Faluház
előtt vízelvezetés és parkolóépítés, a Szabadság utcában a
vízelvezetés rákötése a Széchenyi utcai befogadóra. A Táncsics utca hivatal előtti területén és az épülő bölcsőde előtti
részen vízelvezetés, járdaépítés és parkolóhelyek kialakítása
buszok és személygépjárművek számára.
A továbbiakban pályázni kívánunk a II. sz. Orvosi rendelő
felújítására (Templomos, Ady E. u.), a belterületi utak felújítására, a szolgálati lakások felújítására, a volt óvodaépület
tetőfelújítására, a belső felújításra, átalakításra, az ÖNO
fűtés-korszerűsítésére és a nyílászárók cseréjére, a Tájház és
Múzeum belső felújítására és az udvar rendezésére, valamint
szeretnénk megépíteni végre az évek óta szükséges és megtervezett raktárépületet. Hosszú idő után ígéretet kaptunk a
62121-es út teljes hosszának felújítására, (2020–2021. között), ami magában foglalja a Tanácsház és az Ady Endre
utcát. Elhangzott még az is, hogy LEADER pályázati forrásból
a Vezér parkban a színpadhoz új teljes lefedettséget biztosító
és magasabb tetőt tervezünk kialakítani, valamint egy futópálya megépítése is szükséges lenne.
A településfejlesztési koncepció megalkotása kötelező feladat, ami folyamatban van. Erről a későbbiekben szintén lesz
közmeghallgatás. Ehhez továbbra is jöhetnek az ötletek, amiket írásban várunk. Az általunk megfogalmazott elképzelés
szerint hasznosítani akarjuk a Ligetsor–Széchenyi utca kereszteződésénél lévő lekerített központi vegyes területet. Itt egy új
üzleti-szolgáltató zóna kialakítására van lehetőség. Helyet
kapna: üzemanyagtöltő állomás, kávézó, gyümölcsfeldolgozó,
házi sörfőzde, kézműves műhelyek. Vele szemben, az út másik
oldalán a parkban, fejlesztenénk a színpadot, amihez nézőtérépítés is társul. Tervezzük egyfajta speciális turizmus meghonosítását, a Mária-útvonal jobb kihasználását. A Római kori
Limes világörökségi cím elnyerése után az Annamatia táborhely fejlesztése, a repülőtér üzleti célú hasznosítása is az elképzelések között szerepel.
A távlati tervek megfogalmazása fontos. A jelenlévők egy
része ezen terveken csak mosolyogni tudott. Természetesen
lehet kétséggel fogadni az új ötleteket, nem volt ez másként
a Széchenyi utca felújításakor sem, hiszen sokan nem hitték
el, hogy a vízvezetéket kicseréljük az út alatt, majd csapadékvíz-elvezető rendszert építünk, majd annak tetejére kerékpárutat és megújul az aszfaltburkolat is teljes szélességben és még teljes hosszúságban is, mert hiszen időközben
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Folytatás az 1. oldalról

A templomosi Tájház

A templomosi Tájház udvara

A megújult könyvtár avatása

Az új óvoda átadása
2019. március BARACSI SZÓ

Folytatás a 2. oldalról

a Tópart fölötti részen lakók nem hitték el, hogy tényleg a
Kokasdi utcáig fog elkészülni. Tehát a hitetlen emberek hitetlenkedése igazából nem meglepő. Régi tengerész mondás, hogy aki tudja hova akar menni, annak minden szél jó,
aki nem tudja, annak egyik sem. Nos, mi tudjuk, mit akarunk, ebből adódóan, ha lehetőség adódik, akkor tudjuk,
mire pályázzunk. Azt is tudnunk kell, hogy nem mindig arra
van pályázati lehetőség, ami nekünk éppen a legfontosabb.
Azonban továbbra is azt a gyakorlatot kívánjuk alkalmazni,
hogy az elképzeléseink megvalósítására – a pályázati lehetőségektől függetlenül – felkészülünk, elvégezzük az előzetes
előkészítést (egyeztetések, hatóságok stb.), elkészíttetjük a
szükséges terveket. Ugyanis, ha a pályázatok megjelenésekor kezdenénk mindehhez, akkor rendre lemaradnánk minden lehetőségről.
A korábban megfogalmazott aktuális igényeket is ismertettük: Széchenyi utca 2/a földút salakozás, Baracskesziben
út salakozás, Duna-part ivóvíz igény, hótolás, sózás kérdése,
földutak menti favágás, tuskóirtás és földutak karbantartása. A Széchenyi utca elején, az első lakott-területi ház
előtt jobbra egy földút megy egy külterületi ingatlanhoz. Ezen
út salakkal való megújítása évtizedek óta probléma. Különösen azért, mert a legmélyebb pontján van egy vízátfolyás,
ami a felette lévő szántóföldekről viszi el a fölös vizet a patakba. Erre a szakaszra időszakonként viszünk követ feltölteni, de ez egy idő után eltűnik, besüllyed. A teljes út salakkal való feltöltése egyelőre nem megoldható. Az erre felszólító agresszív követelés sem teljesíthető. Baracskesziben,
mint zártkerti övezetben abban az esetben tudunk teljes út
salakozást megvalósítani, amennyiben az ott ingatlannal
rendelkezőknél megvalósul a falu teljes területén érvényes
házankénti kukaürítés. Erre a szolgáltató szerződéskötést
ajánl hamarosan. Ekkor beindul az utak járhatóvá tétele, hiszen akkor a kukásautónak mindenhova el kell jutnia. A hótolásról, sózásról már korábban volt szó. A főutak és a buszmegállók, valamint a közintézmények csúszásmentesítését
továbbra is megtesszük, de minden kis utcába csak a hótoló
fog menni, ahogy eddig is. A földutak menti fairtás a gazdákkal összefogva, egy vállalkozó bevonásával a legkritikusabb helyeken megvalósul. A kertészet előtti terület kátyúinak újrakövezése szintén gazda és vállalkozói segítséggel
megvalósulhat. A Duna-parton ivóvíz kút létrehozására egyelőre anyagi forrásunk nincs.
A lakossági kérdésekből, igényfelvetésekből kiderült, hogy
az igények mellé saját erő – sem fizikai, sem anyagi – egyáltalán nem társul. Mindig mindent oldjon meg az önkormányzat (természetesen ingyen), mert jár. Jár, mert évi tízezer forintot fizetnek, jár mert súlyadót fizetnek, jár, mert személyi
jövedelemadót fizetnek, jár, mert jár. Ezeknek a lakóknak
minden jár. Természetesen mondhatnánk, hogy járni jár, de
nem jut, azonban ez olcsó poén lenne. A baj ennél jóval nagyobb. Amennyiben itt mindenkinek csak járandósága van,
felelőssége meg senkinek nincs, csak annak, aki a falu vezetését elvállalja, akkor rossz irányba megyünk. Továbbra
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sem tudok mást mondani, mint hogy az utak, a vízvezeték,
a szennyvízvezeték lakossági összefogással épült meg, sajnálatos módon ezen művek amortizációját követően ezek felújítása, pályázati forrás hiányában, lakossági összefogással
valósulhat meg. Természetesen erre vonatkozó kérdésekből
sem volt hiány. Fizet-e a vízszolgáltató bérleti díjat, és az mire
van visszaforgatva? Természetesen fizet bérleti díjat, és az a
rendszer karbantartására van visszaforgatva, törvényi előírás
szerint. Ennek ellenére az elhasználódás nagyobb ráfordítást
igényelne. Korábban írtam a vízszolgáltatás és karbantartás
nehézségeiről a Madách utca vonatkozásában, így az olvasó
számára már csak ismétlés lehet. Röviden, nagyon sok félreértés és félremagyarázás van számtalan közösségi ügyünket illetően. Vannak feltételezések, sejtetések, és még rosszindulatú bizonygatások is. Sőt nem ritka a kioktatás, ami a
nemtudás magabiztosságával párosul. A közösségi média
használói között sok az önjelölt „szakértő”, aki sajnos sokakat
képes befolyásolni „tudásával”, egy cseppet sem kételkedve
önmagában. A fensőbbségtudat a másik munkájának megítélésében, miközben nem járul hozzá a közösség életéhez
semmivel – no, ez nagy baj. A Templomoson szolgálatot teljesítő orvos nyíltan kérdőre vont engem személyes indíttatásból és megvádolta alpolgármesterünket is - miközben az
önkormányzati bérlakásban élve tetemes tartozást halmozott
fel a falu felé.
Sajnálatos módon, a Templomoson évtizedek óta kialakult
kisebbrendűségi érzést kihasználva, ezen érzést képviselők
élére állt és senki nem tudja elmagyarázni nekik, hogy mi
mindent tettünk Templomosért. Egyszerűen nem akarják
meglátni. De akármit is teszünk, az óvoda, az iskola, a központ akkor is Apátszálláson marad, ezen változtatni nem tudunk és nem is akarunk. Az Ady Endre utcai ivóvízvezeték felújítás, a négy buszmegálló kialakítása, a Tájház rekonstrukciója, számukra mintha nem lenne érthető. A nemzeti ünnepek a templomosi temetőben való megemlékezések, mind
azt szolgálnák, hogy a két falurész lakói egymást felismerve,
közösen alkossanak egy településegységet. De ha akad egy
személyiségében sértett, aki a széthúzás élére áll, akkor próbálkozásaink hiábavalóak. Különösen, ha valótlanságokkal
gerjeszt széthúzást.
Az idei év választási év. Kissé korán kezdődik a kampányolás. A továbbiakban ilyen alacsonyrendű csatározásokban
nem kívánok részt venni. Bízom benne, hogy a többség számára érthető és látható az a fejlődés, ami az elmúlt kilenc
évben történt településünkön.
Az is nyilvánvaló, hogy a fentebb említett célok magvalósítása számomra fontos – de nem mindenáron –, ezért dolgozom most is, és amennyiben a többség akarja, akkor a jövőben is.
Én egy összetartó, békés, fejlődő településen akarok dolgozni és élni.
Várai Róbert
polgármester
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Pályázati felhívás
„Itthon Baracson” Támogatásra

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00007 pályázati azonosító számon
elnyert támogatás keretében pályázatot hirdet „Itthon Baracson” Támogatás elnyerésére.

A 2019. évi támogatási időszakok
1. 2019. 06. 01.–2019. 09. 30-ig – 4 hónap, Támogatási
keret max: 10 fő
2. 2019. 09. 01.–2019. 12. 31-ig – 4 hónap, Támogatási
keret max: 10 fő
A támogatás mértéke a 2019-es évben adómentesen
60 000 Ft/hó.

Egy személy legfeljebb 24 hónapnyi támogatásban részesülhet a projekt időtartama alatt. Egy háztartásból egy időszakra
legfeljebb egy személy pályázhat.

1. Pályázati támogatásban az részesülhet, aki megfelel
az alábbi feltételeknek:
1.1. életkora betöltött 18–34 év,
1.2. életvitelszerűen – igazoltan – Baracson lakik,
(Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen
életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi
életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz
igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.)
1.3. egészségügyi vagy oktatási-nevelési vagy szociális,
kertészeti, műszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi, adminisztratív, szakipari munkakörben végzi
a munkáját Baracson, vagy
1.4. egészségügyi vagy oktatási-nevelési vagy szociális,
kertészeti, műszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi, igazgatási területen folytat középfokú vagy
felsőfokú tanulmányokat, melyek várhatóan a projekt
időtartama alatt befejeződnek, vagy
1.5. munkavégzés céljából ingázásra kényszerül Baracs
és a munkahelyének települése között, és olyan önkéntes tevékenység végzésére, vagy azon alapuló
eredmény létrehozására vállalkozik, amire Baracs
lakóközösségének szüksége van. (lásd 4.3. pont)
1.6. vállalkozási tevékenységet végez, és vállalkozásának
székhelye és telephelye is Baracson van (egyéni vállalkozó, Bt. esetében beltag, Kft. esetében többségi
tulajdonos).
1.7. A pályázó – amennyiben korábban már részesült
támogatásban – írásban igazolt módon, legalább
3 tudásátadáson vett részt és legalább 3 óra önkéntes közösségi tevékenységet végzett.
1.8. A pályázó legalább 10 óra közösségi tevékenységet
végez a 2. pontban leírt programban.

2. Bírálati szempontok
2.1. Előnyt élvez az elbírálásnál az a személy, aki még
nem részesült korábban támogatásban.
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2.2. Azon pályázók, akik megfelelnek az 1. pontban foglaltaknak, a 2019. 03. 01-től induló Önkéntesek
Baracsért programban való részvétellel juthatnak
további bírálati előnyhöz. Minél több önkéntes tevékenységet végez (önkéntes óra) a kérelmező, annál
nagyobb bírálati előnyhöz jut.
2.3. A beérkezett kérelmeket a korábbi támogatások
során szerzett igazolásokkal és az Önkéntesek Baracsért programban való részvételről szóló igazoló dokumentumokat együtt úgy bírálja el az önkormányzat, hogy a legtöbb önkéntes munkaórát végző résztvevők közül a legfiatalabb – a feltételeknek megfelelő
jelentkező kap támogatást, majd a korban utána következő idősebb jelentkezőt támogatja és így tovább
egészen a létszámkeret kimerüléséig.

3. Kizáró tényezők:
A támogatásra nem pályázhat az önkormányzat vezető
tisztségviselője, az önkormányzati képviselő-testület tagja,
valamint ezen személyek PTK. szerinti közeli hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott,
mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostohaés nevelőszülő, testvér.

4. A támogatást elnyerő személy vállalja, hogy
4.1. részt vesz a pályázat keretében, annak teljes időtartama alatt lebonyolított alábbi hagyományteremtőőrző rendezvények mindegyikén:
• Aratási ünnep
• Egészségnap
• Sonka-alapozó
• Ifjúsági néptánc találkozó
4.2. részt vesz a pályázat keretében, annak teljes időtartama alatt lebonyolított legalább 2-féle klub rendezvényein, és további 1 főt bevon a két klub rendezvényeire:
• Fészeklakók klubja
• Fészekrakók klubja
• Családbarát klub
• Szülők iskolája klub
• Konyha-kamra klub
• Ifjú agrárgazdálkodók klubja
• Ifjú vállalkozók klubja
• Projekttervező és pályázatíró foglalkozás
4.3. Az 1.5 szerint pályázók esetében a támogatás további
feltétele, hogy a Pályázó milyen önkéntes tevékenységet vagy azon alapuló eredményt tud felajánlani
Baracs közössége számára. A Bíráló Bizottság döntési
szempontja, hogy az önkéntes tevékenység vagy az
azon alapuló eredmény minél több lakosnak szolgálja
a jólétét, érdekét, továbbá emelje a közösség komfortérzetét, gyakoroljon közösségépítő hatást. (Erről
szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg egy rövid összefoglalót mellékelni.)
2019. március BARACSI SZÓ

A pályázati jelentkezési lapokat a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán lehet átvenni és ugyanott kell leadni,
lezárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Itthon Baracson Támogatás pályázat”. Baracs Község Önkormányzata
háromoldalú támogatási szerződést köt a támogatást elnyert személlyel és a személy által kiválasztott civil szervezettel.
Pályázat beadási határidő a 2019. 06. 01.–2019.09. 30-ig – 4 hónap, időszakra: 2019. 05. 08. 12 óra

Pályázati beadási határidő a 2019. 09. 01.–2019. 12. 31-ig – 4 hónap, időszakra: 2019. 07. 24. 12 óra
Bővebb információ kérhető: Zsákovics Kata 25/521-010

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Baracs Község Önkormányzata nevében értesítem a baracsi
földtulajdonosokat, hogy a vadászati jog átengedése után
járó haszonbérleti díj kifizetése 2007. január 1. és 2015.
december 31-e közötti időszakra vonatkozóan éves bontásokban az alábbiak szerint igényelhető:

e)

HIRDETMÉNY

Az igénylés benyújtásának a helye és időpontja:

az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli
vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton
történő adatkéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.
A haszonbérleti díj összege:

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2427 Baracs Táncsics utca 27.
2019. március 11.– 2019. március 29-ig,
minden nap 9.00–12.00 óráig

2007. év – 150 Ft/ha
2008. év – 150 Ft/ha
2009. év – 150 Ft/ha
2010. év – 150 Ft/ha
2011. év – 150 Ft/ha
2012. év – 150 Ft/ha
2013. év – 150 Ft/ha
2014. év – 150 Ft/ha
2015. év – 150 Ft/ha

Más időpontban történő igénylést nem áll módunkban elfogadni.

A haszonbérleti díj igénylésének feltételei a következők:

1. A kérelmezőnek meg kell adni nevét, bankszámlaszámát,
2. igazolnia kell a tulajdonosi jogosultságát.
Az ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről
szóló határozatát eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
c) az ingatlanügyi hatóság által papírlapon vagy elektronikusan adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot
d) az ingatlanügyi hatóság által papírlapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni hányadát, földrészletek helyrajzi számait,
valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt,

Egyéb információk:

1. A kifizetés az igénylést követően banki átutalással történik
2019. április utolsó munkanapjáig.
2. Amennyiben a földtulajdonos helyett, annak nevében
meghatalmazottja jár el, abban az esetben teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást fogadunk
csak el.
3. A határidő lejártát követően az önkormányzat az elkülönített számlán maradó összeget – a gazdákkal egyeztetve –
a község külterületi útjainak rendebételére fordítja.
Baracs, 2019. február 26.

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Kiegészítés a fontosabb telefonszámokhoz

Baracsi Négy Vándor Óvoda
06 25 234 190
Dr. Fekete Borbála
rendelő
06 25 630 869

BARACSI SZÓ 2019. március

Fogorvosi rendelő
06 25 499 876
Helyettesítés
Érd, Budai út 3.
06 23 360 406

Mezőfalva
Semmelweis u. 1.
06 25 224 401
Előszállás
Balatoni út 58.
06 25 484 823
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A BARáTSáG NYuGDíjAS EGYESülET ÉlETÉBől

Az éves közgyűlésünkön, 2019.
február 11-én beszámoltunk az előző
évi programunkról, gazdálkodásunkról,
és ismertettük a 2019. évi programunk
tervezetét.
Programunkban szerepelnek a már
jól bevált rendezvények (farsang,
majális, Márton-nap, Karácsony) a
négy vacsorás estünk (nőnapi, anyák
napi, az augusztusi és az évzáró).

A két kirándulást gyógyfürdőben
szeretnénk megtartani.
Tervezünk még orvosi előadást, részt
veszünk kulturális programokon (Költészet napja, Versmaraton).
Dalkörünk számára az előző évekhez
hasonlóan 10-11 fellépést tervezünk.
A farsangon már túl vagyunk, és mire
az újság megjelenik, már a megyei Ki
mit tud megmérettetésén is túl leszünk.

Gazdálkodásunkban a tagdíjak mellett az önkormányzati támogatás és a
személyi jövedelemadó 1%-a ad biztonságos fedezetet.
Szeretném ismételten
megköszönni mindazoknak, akik
az előző évben adójuk 1%-át
egyesületünknek ajánlották fel.
Kérjük, támogassanak bennünket
továbbra is!
Adószámunk: 18490578-1-07
KÖSZÖNjüK!

Várjuk mindazon nyugdíjasokat vagy
pártoló tagokat, akik szívesen jönnének
közénk, szeretnének részt venni az
egyesület munkájában, keressenek
bennünket!
Minden hónap utolsó hétfőjén,
15 órakor az ÖNO-ban
(Kossuth l. u. 11.) tartjuk
összejöveteleinket.
A képet Katona Mihályné készítette

Katona Mihályné
elnök

HASZNÁLT RUHA
AKCIÓ
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
2019. 03. 13-án szerdán,
9–13 óráig az ÖNO-ban
(Baracs, Kossuth L. u. 11.)
ismét használt ruha akciót tartunk.

Előző két napon,
március 11–12-én
várjuk a felajánlásaikat:
használt, de még jó állapotban lévő
ruhákat, cipőket,
használati tárgyakat stb.
A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Baracsi Népjóléti Intézmény
dolgozói
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Mozgalmas évünk volt

A 2018-as év is igen mozgalmas esztendő volt a Baracsi
Nagycsaládosok Egyesületének számára. Az egyesület minden évben részt vesz a Civil Napon, ahol 2018-ban is egy jó
hangulatú bográcsozáson vehettünk részt. Áprilisban a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattunk el, ami hatalmas
élmény volt mind a gyerekek, mind a felnőttek számára,
majd nyáron a Balatonra utaztunk egy közös strandolás erejéig. A hagyományokhoz híven tavaly is megrendezésre került
a Szüreti felvonulás és bál, aminek ismét hatalmas sikere
volt. Az egyesület programjai közé tartozik a közös húsvéto-

lás, illetve az év végi karácsonyi összejövetel. Természetesen
2018-ban sem maradhatott el a Mikulás látogatása a kisgyermekes családokhoz, ami mindig nagy meglepetés és
öröm számukra. Reméljük, hogy az idei év is élményekben
és programokban gazdag esztendő lesz.
A cikket írta és a fényképeket készítette Klauz Gréta

Szeretnénk köszönetet mondani Mindenkinek, aki a korábbi
években támogatta adója 1%-ával a Baracsi Nagycsaládosok
Egyesületét. Idén is szeretnénk Önöket megkérni, hogy segítsék
munkánkat az adó 1%-ának felajánlásával. Köszönjük!
Cégnév: BARACSI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
Adószám: 18486908-1-07
Cím: 2427 Baracs, Szabadság tér 8.

BARACSI SZÓ 2019. március

7

Akikre büszkék vagyunk

Gondár Barna, a Bánki iskola 11. C osztályos tanulója – a
tanulás mellett Lego-robot programozásával foglalkozik, bemutatókat tart a város más iskoláiban is. Tagja az iskola
Erasmus+ projektcsapatának. A program keretében napelemmel hajtott kenu készül öt másik iskola együttműködésével. Mindemellett szívesen foglalkozik a humán tárgyakkal
és az angol nyelvvel is. A Logiscool elnevezésű élményalapú
programozó iskola keretein belül foglalkozásokat tart fiatal
programozójelölteknek.

MESEMONDÓ VERSENY KISAPOSTAGON

Iskolánk volt tanulói, községünk lakói, akik közül többen Dunaújvárosban tanulnak, a tanév első felében jelentős eredményekkel büszkélkedhetnek.
Mosonyi Boglárka – a Rudas iskola 10. évfolyamos közgazdaság ágazatos tanulója. Jó tanulmányi átlaga mellett a
városi térségi szavalóversenyek állandó eredményes résztvevője. Már 9. évfolyamosként a Fejér Megyei Diáknapokon
ezüst minősítést, a dunántúli kulturális seregszemlén, a Helikonon bronz minősítéssel ismerték el munkáját. Eredményes sportolója a DPASE leány focicsapatnak.

Idén is megrendezésre került a hagyományos Mátyás-napi
mesemondó verseny, ahol iskolánk tanulói most is szép
eredményeket értek el.
2. osztályból Gáspár Enikő I., Vajai Mira III. helyezést ért
el. Felkészítőjük: Úr Emese. 3. osztályból jancsovics jázmin és Báthori Dóra I. helyezést, Tóth Nikolett II. helyezést ért el. Felkészítőjük: Szabóné Bús Zsanett. A 4. osztályosok körében Szuromi Donát I., Nagy Dominik III. helyezést ért el előadásával. Felkészítőjük: Balogné Kakuk Adrienn.

Szöveg és fotó: Úr Emese

Templomunk hírei
„neki köszönhetem, hogy hiszem istent.”
„Önzetlen odaadás, kedvesség jellemezte.”
„remek ember volt.”
„Tanítása példaértékű volt.”
„Gyerekkorom meghatározó élménye volt a hittanóra. megtanította a hit alapjait. neki köszönhetjük, hogy milyen emberek lettünk.”
„Tartalmas, tevékeny életet élt.”
egyházközségünk március 1-jén, Zircen lerója
kegyeletét a sírjánál.
kedves elizeus Atya! nyugodj békében! emléked örökké a szívünkben él.
Sajnos, szomorú hírről kell írnom.
Február 21-én elhunyt a mindannyiunk által szeretett, tisztelt Bán Zoltán (elizeus) atya.
leginkább a ma 40-50 évesek emlékeznek rá az
idősebb templomba járókon kívül.
Szerénységéről, alázatáról, nagy műveltségéről
ismertük. phD tudományos fokozattal, doktori
címmel bírt, de ezeket sohasem hangoztatta.
Volt hittanos tanítványai a következőket írták róla:
„legnagyszerűbb, leghumánusabb ember volt,
akit életemben ismertem.”
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A márciusi hivatali órát 22-én 10 órától tartjuk a
plébánián, amikor az egyházi hozzájárulásokat is
befizethetik.
mint már jeleztem, április 14-én 17 órakor lesz a
harmadik orgonakoncert a templomunkban. Almásy
lászló orgonaművész Bach-műveket ad elő.
Szeretnénk addigra a hangosítást is megoldani.
ehhez várjuk a szíves támogatásokat.
Hortyi Lászlóné
2019. március BARACSI SZÓ

„A, a, a, a farsangi napokban…”

A farsang a tél búcsúztatása, a tavaszvárás ünnepe. Legfőbb eseménye az álarcos alakoskodás, mulatozás, evésivás. Ennek megfelelően óvodánkban már az első héten
megkezdődtek a farsang előkészületei.
A farsangi mulatság hetében a csoportokban az óvó nénik
mindennap más és más programokkal készültek gyermekeink számára:
Volt óvodánkban fordított nap, amikor a fiúk lányok voltak,
a lányok pedig fiúk, maskarás nap, amikor mindenféle maskarában mulattunk, majd pizsama party, a Lepke csoport
pedig cukrász napot tartva finomabbnál finomabb fánkokat
készített az egész óvoda számára.
A csoportok különböző időpontokban tartották farsangi ün-

nepségeiket. Minden csoport vidám télcsúfoló műsorral készült, majd a szülőkkel együtt kezdetét vette a móka és kacagás.
Február 21-én a Süni csoportosok zárták a farsangi hetet,
így kezdetét vette a tavaszvárás időszaka.
Február utolsó hetében a madarak témakörrel foglalkoztunk, amely február 24-hez, Mátyás napjához kapcsolódik.
A néphagyomány szerint Mátyás ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek. Jégtörő Mátyás
szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát.
Gubits Krisztina
pedagógiai asszisztens

Fotókat készítette: Fazekas Kitti, Markulinec Annita, Dobrovicsné Lengyel Edit
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Szarvasmarhaés sertéstartók
figyelmébe

Értesítem a tisztelt állattartókat, hogy dr. Szendrőy István magánállatorvos 2019. február 1-től kezdődően az
ENAR feladatokat dr. Bodolai Györgynek átadta. A továbbiakban állatszállításokhoz, borjú születéshez, állat
eladáshoz, vásárláshoz kapcsolódóan a marhalevél,
sertés szállítólevél, állatorvosi igazolások, füljelző behelyezések ügyintézését én végzem. Ezekhez kapcsolódóan a szarvasmarhák éves gümőkórvizsgálatát, vérvételét, a sertések vérvételét a gazdákkal előre egyeztetett
időpontban fogom végezni. A kötetlen tartású szarvasmarhák vizsgálatához érdemes és szükséges egy egyszerű oltófolyosót készíteni, melyben a vizsgálatok könynyen, balesetmentesen, az állatvédelmi szabályok betartásával elvégezhetők. Az ENAR ügyintézés határidőhöz kötött, ezért kérem, hogy időben szóljanak a gazdák
ezek elintézéséhez!
Kérdésük esetén kérem, keressenek!
dr. Bodolai György
2424 Előszállás Nagykarácsonyi u. 7.
0630 8161 367
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SZEMÉTSZEDÉS
Kedves Baracsiak!

Várunk benneteket szemétszedésre!
2019. március 30-án (szombaton)
reggel 9 órakor találkozunk a Faluház előtt.
Kesztyűt hozz magaddal!
Mindenkit szeretettel várunk!
Baracsi Társas Kör

Baracsi Szó

Alapító: Baracsi Község Önkormányzata
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193.,
OSZK, ISSN 2063-305X
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs
2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. – (tel. 25/521-010)
A kiadásért felelős: Gárgyán Attiláné
Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com
Készült 1500 példányban, 2019. március 1-jén
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 3/BSz/2019.
2019. március BARACSI SZÓ
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Virágos Baracsért
2018.
Ifjúság utca 31.

Bálint Mihály szíves elnézését
kérve most adjuk közre
a Virágos Baracsért 2018.
címmel kitüntetett portájáról
készült fotót.

Meghívó
Nagyon sok szeretettel meghívjuk Önöket
2019. április 27-én,
15 órától tartandó
Baracsi Pipacs Néptánctalálkozóra
a Faluházba.
Részletes programmal
hamarosan jövünk!

12

2019. március BARACSI SZÓ

