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A választók akaratából megválasztott
képviselő-testület mandátuma hama-
rosan lejár. Ezen alkalomból illik beszá-
molni az elvégzett munkáról. 

Az öt évvel ezelőtt megválasztott kép-
viselő-testület – egy képviselő változás-
sal – megegyezett a 2010-ben alakult
testülettel. Ezen tény azt mutatta, hogy
új lendülettel, a meglévő tapasztalattal
sikeresen lehet folytatni a munkát. Ez
így is lett. A törvényileg előírt minimum
megtartandó testületi ülések számát
majdnem háromszorozva tanácskoz-
tunk. Jelentős döntéseket kellett hoz-
nunk, így sok esetben éles vitákra is sor
került. Sok pénzt nyertünk pályázato-
kon. A feszített munkatempó immár ki-
lenc éve tart. Folyamatosan adódnak
lehetőségek az infrastrukturális fejlesz-
tésekre. Van is mit, mert alapos lema-
radásban voltunk.

Képviselő-testületünk munkájának
eredménye: 
– szennyvízvezeték kiépítése, második

ütem
– felszíni vízrendezés a Széchenyi utcá-

ban
– ivóvízvezeték-csere a Széchenyi utcá-

ban
– kerékpárút-építés a Széchenyi utcá-

ban
– útépítés a Széchenyi utcában
– útépítés a Wesselényi utcában
– övárok építés a Ligetsoron
– régi óvodaépület energetikai korsze-

rűsítése
– iskola energetikai korszerűsítése
– hivatal energetikai korszerűsítése
– Faluház energetikai korszerűsítése és

felújítása
– Egészségház felújítása, energetikai

korszerűsítése
– Tájház felújítása Templomoson
– műfüves kispálya
– villanyvilágítás a nagypályára
– öltöző megépítése a sportpálya mellé
– új óvoda építése

– parkoló óvodának, iskolának
– új közpark építése
– iparterület visszavásárlása
– kertészet kialakítása
– erdősítés
– ravatalozó felújítása Apátszálláson
– ivóvízvezeték felújítása Templomos,

Ady E. utcában
– buszvárók kialakítása Templomos,

Ady E. utcában
– Népjóléti Intézmény létrehozása
– elektromos kisautó vásárlása
– Esély Otthon pályázati rendszer kiala-

kítása és működtetése
– könyvtár-fejlesztés
– Baracs-vezér szobor
– jelképfák alkotótábor
– legelő vásárlása központi területen
– traktor és kiegészítő berendezések

vásárlása
– repülőtér üzleti bérbeadása
– a Baracsi Négy Vándor Alapítvány lét-

rehozása,
– a Baracs Oktatásáért Alapítvány lét-

rehozása - amely kedves barátaim-
nak is köszönhető: Dr. Karsai Bélá-
nak és a múlt évben elhunyt Dr. Me-
gyeri Lászlónak.
A hivatalos bizottsági és testületi

üléseken túl képviselőink igencsak ki-
vették részüket a társadalmi munkák-
ból is. Többen részt vettek az immár
hagyományosnak számító repülőnap
szervezésében, a halászléfőző verseny
szervezésében, a kézműves alkotótá-
bor kiszolgálásában, a Templomoson
található Tájház közösségi munkában
végzett felújításában, az új óvoda par-
kosításában, az éves szemétszedése-
ken, az ünnepi műsoraink megszerve-
zésében, lebonyolításában, a testvér-
települési kapcsolatok ápolásában,
fenntartásában. Meggyőződésük sze-
rint szolgálták a falut. Tettek érte és
vállalták a felelősséget döntéseikért.
Sokszor került sor éles vitákra ülésein-
ken, de ezek sohasem fordultak sze-

mélyeskedésbe, „pártvitákba”. A napi-
rendet lezáró döntés után mindenki az
egységes akaratot képviselte. Adtam
és kaptam sebeket. A harc ilyen. Azon-
ban továbbra is egymás szemébe tu-
dunk nézni, mert a viták nem rólunk
szóltak, hanem a fejlesztés legjobb al-
ternatíváiról. Így is lehet.

Ugyanakkor nem kell titkolni és szé-
gyenkezni sem amiatt, amit nem tud-
tunk megtenni. Az akarat egyelőre
kevés volt. A legnagyobb veszteség a
Duna-part belterületbe vonás, csator-
názás, vízvezeték-bevezetés és útfelújí-
tás projekt meghiúsulása. Soha vissza
nem térő lehetőség volt. Arra három-
száz millió forint volt nekünk szánva, de
ehhez még kellett volna házanként öt-
százezer. Nos, erre az ott lakók mintegy
egyharmada volt támogató, köszönet
érte. Nekem, személy szerint 2006-
ban 337.000 forintba került csak
maga a szennyvízelvezetéshez történő
hozzájárulás. Ehhez képest napjaink-
ban a Duna-parton 500.000 forintért
csatorna, ivóvíz, út, és belterületbe
vonás valósulhatott volna meg! 

Továbbra sem tudom megígérni,
hogy adott esetekben ne kérjek lakos-
sági hozzájárulást. Természetesen min-
den beruházásunkat - jobb híján - pá-
lyázati támogatással tudjuk megvalósí-
tani. A korábban beadott és nem nyer-
tes pályázatainkat később újra bead-
juk, amikor lehetőség lesz rá. A rendel-
kezésre álló saját forrásunkat olyan
építésekre kívánjuk fordítani, amikre
semmilyen forrásból más támogatást
lehívni nem lehet, valamint önerőként
befektetni a nem 100%-os támoga-
tottságú lehetőségeknél.

Folyamatban lévő pályázataink: 
– bölcsődeépítés (kétcsoportos bölcső-

deépület egybeépítve a védőnői ren-
delővel, előtte 9 férőhelyes parkoló-
val)
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„Látnunk kell a célt ahhoz, hogy megcélozhassuk.” 

Ian Nicholas Stewart



– a Magyar Falu Program keretében:
– „Eszközfejlesztés belterületi közte-

rület karbantartására” alprogram-
ban: fűnyíró, kistraktor és
tartozékok, ágaprító beszerzése,

– „Óvodaudvar” fejlesztése játékok-
kal,

– „Temető fejlesztés” alprogramban:
Templomoson ravatalozó felújítása

– „Önkormányzati tulajdonú utak fel-
újítása” alprogramban: Rákóczi
utca felújítása.

A jelenleg záródó ciklusban 4,5 hek-
tár akácerdőt telepítettünk, a kertészet-
ben 600 gyümölcsfát ültettünk. Ezzel
jelentősen megnövekedett a karbantar-
tandó terület nagysága, amihez mérten
a közmunkás-létszám jelentős csökke-
nése komoly nehézséget jelent. Kör-
nyezetvédelmi érzékenységünket pél-
dázza az elektromos kisautó vásárlása
is. Ezzel szállítjuk ki az ebédet a szoci-
álisan rászorulók részére, és használjuk
a házi segítségnyújtásnál is. A napele-
mek által termelt árammal töltjük, így
az üzemanyagköltség szinte nulla. 

Gondos gazdálkodásunknak köszön-
hetően költségvetésünk kiegyensúlyo-
zott, stabil. A kilenc év alatt több mint
1 930 000 000 Ft, azaz Egymilliárd-ki-

lencszázharminc-millió forint fejlesztés
valósult meg. Tehát átlagban évente
214,4 millió forint fejlesztésről kellett
gondoskodni. 

Az országos politikai vezetőkkel, a
megyei politikai vezetőkkel és a megyei
kormánymegbízotti hivatal és más ál-
lamigazgatási rendszerek vezetőivel
való jó kapcsolat kialakulása méltán
erősítette Baracs hírnevét. Immár jegy-
eznek minket, mint az egyik legdinami-
kusabban fejlődő települést. Ez nagy-
mértékben köszönhető országgyűlési
képviselőnknek is, aki fejlesztési elkép-
zeléseinket rendre támogatta, és elő-
adásaiban Baracsot kiemelt példaként
említette több helyen.

Lakosságmegtartó képességünk erő-
södik. A fiatalok szívesen maradnak itt,
és költöznek is hozzánk. Alig van eladó
ház és folyamatos a felújítás a telepü-
lésen. 

Sok mindent tettünk és még sok
mindent kell tennünk. Fejlesztenünk
kell önfenntartó képességünket. Az
éves költségvetés átlagban 330 millió
forint, amiből a lakossági adófizetés 10
millió forint. Ez lakóegységenként tíze-
zer, de idősebb lakóink számára ennek
a fele, azaz ötezer forint éves hozzájá-
rulást jelent. Ennyi a lakók hozzájáru-

lása, ezzel szemben sokak elvárása
ennek a többszöröse. 

Nagyobb megértés, több empátia,
szorgosabb társadalmimunka-aktivitás,
és több hangadó részéről egy kis sze-
rénység (esetleg informálódás…) se-
gíthetne további terveink együttes vég-
rehajtásában. A „fészbukkon” tapasz-
talt legújabb felfedezés, hogy ezen
megjelenési felület ismeretet és tudást
ugyan nem, de jelentős önbizalmat, azt
ad…

Feladataink a jövőben kiegészülnek.
Az infrastrukturális beruházásokon túl
nagy hangsúlyt kell fordítani nevelési,
oktatási intézményeink fejlesztőmun-
kájára. A kultúra támogatása sokak
szemében elfecsérelt kiadás, a való-
ságban azonban a kulturáltság min-
dennapi életünk nélkülözhetetlen for-
rása. A jövendő hetek mércét mutat-
nak majd ezen a területen is.

Képviselő-testületünk mandátuma
2019. október 13-án lejár. Mindent
megtettünk falunk fejlődéséért. Szol-
gáltunk legjobb tudásunk szerint. Ha
meg volt elégedve, kérem éljen szava-
zati lehetőségével!

Tisztelettel:
Várai Róbert
polgármester
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1 Felszíni vízrendezés Széchenyi utcában 185

2 Ivóvízvezeték csere Széchenyi utcában 90

3 Kerékpárút építés Széchenyi utcában 231

4 Útépítés Széchenyi utcában 150

5 Útépítés Wesselényi utcában 58

6 Övárok építés Ligetsoron 27

7 Régi óvoda épület energetikai korszerűsítése

8 Iskola energetikai korszerűsítése 140

9 Hivatal energetikai korszerűsítése

10 Faluház energetikai korszerűsítése 90

11 Egészségház felújítás, energetikai korszerűsítés 24

12 Tájház felújítás Templomos 30

13 Műfüves kispálya 6

14 Villanyvilágítás nagypályára 1

15 Óvodaépítés 300

16 Parkoló óvodának, iskolának 30

17 Új közpark építése 7

18 Iparterület visszavásárlása 10

19 Kertészet kialakítása 6

20 Erdősítés 6

21 Ravatalozó felújítás Apátszálláson 6

22 Ivóvízvezeték felújítás Templomos Ady E. utcában 70

23 Buszvárók kialakítása Templomos Ady E. utcában 20

24 Népjóléti Intézmény létrehozása

25 Baracsi Négy Vándor Alapítvány létrehozása

26 Baracs Oktatásáért Alapítvány létrehozása

27 Esély Otthon pályázat 54

28 Könyvtár fejlesztés 4

29 Baracs vezér szobor 5

30 Jelképfák alkotótábor 1

31 Legelő vásárlás központi területen 1

32 Traktor és kiegészítő berendezések vásárlása 7

33 Elektromos autó 2

34 Szennyvízcsatorna 369

Összesen: 1930

Fejlesztések listája
(millió forintban)



A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-bõl) 2 18 457 499

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)  (=01+02+03) 4 18 457 499

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok (121,122,128,129) 5 3 543 775 375

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek (131,138,139) 6 15 635 051

A/II/4 Beruházások, felújítások (15) 8 45 459 989

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) 10 3 604 870 415

A/III/1 Tartós részesedések 
(=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) 11 1 970 000

A/III/1b - ebbõl: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) 13 1 720 000

A/III/1e - ebbõl: egyéb tartós részesedések (165, 168-ból) 16 250 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 
(17, 178-ból) 17 1 305 893

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)
(=11+17+20) 21 3 275 893

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
(=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)  (=04+10+21+27) 28 3 626 603 807

C/II/1 Forintpénztár (321) 49 847 105

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)  (=49+50+51) 52 847 105

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) 53 119 854 406

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) 55 119 854 406

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)  (=48+52+55+58) 59 120 701 511

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 
(=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-bõl) (=65+...+70) 64 15 413 003

D/I/3d - ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 
(3513-ból, 3581-bõl illetve 09342-bõl a költségvetési évben
esedékes követelés) 68 2 018 909

D/I/3e - ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 
szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-bõl, illetve 093512, 093522, 093532, 
093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) 69 12 963 396

D/I/3f - ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi 
bevételekre (3513-ból, 3581-bõl, illetve 09362-bõl a költségvetési évben 
esedékes követelés) 70 430 698

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú átvett pénzeszközre 
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-bõl) 87 221 000
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D/I/6c – ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú 
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl 
(3516-ból, 3584-bõl, illetve 09622-bõl a költségvetési évben esedékes követelés) 90 221 000

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-bõl) 91 584 677

D/I/7c – ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl 
(3517-bõl, 3585-bõl,  illetve 09722-bõl a költségvetési évben esedékes követelés) 94 584 677

D/I Költségvetési évben esedékes követelések 
(=D/I/1+...+D/I/8) (351)  (=60+62+64+71+81+87+91+95) 103 16 218 680

D/II/7 Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-bõl) 135 669 742

D/II/7c – ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
(3527-bõl, 3585-bõl,  illetve 09722-bõl a költségvetési évet követõen 
esedékes követelés) 138 669 742

D/II Költségvetési évet követõen esedékes követelések 
(=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) 144 669 742

D/III/4 Forgótõke elszámolása (3654) 154 80 000

D/III Követelés jellegû sajátos elszámolások 
(=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) 160 80 000

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) 161 16 968 422

E/I/2 Más elõzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) 163 2 171 735

E/I/4 Más elõzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) 165 8 327 044

E/I Elõzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)
(=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) 166 10 498 779

E/II/2 Más fizetendõ általános forgalmi adó (36422) 168 –668 178

E/II Fizetendõ általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2)
(=167+168) 169 –668 178

E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla (361) 172 –1 302 538

E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek (363) 173 –7 297 816

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
(366,361,363) (=E/III/1+...+E/III4) (=170+...+173) 174 –8 600 354

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK 
(=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366) (=166+169+174) 175 1 230 247

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 
(=28+43+59+161+175+179) 180 3 765 503 987

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) 181 2 653 774 568

G/II Nemzeti vagyon változásai (412) 182 427 835 707

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) 183 227 310 485



G/IV Felhalmozott eredmény (414) 184 471 618 951

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) 186 –34 353 550

G) SAJÁT TÕKE  (= G/I+...+G/VI) (41) (=181+...+186) 187 3 746 186 161

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) 190 545 930

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) 195 241 830

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 
(>=H/I/9a+...+H/I/9m) (4219) (>=201+...+213) 200 12 000 000

H/I/9a – ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek  
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 
(4219-bõl, illetve 0591112-bõl a költségvetési évben esedékes kötelezettség) 201 12 000 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
(=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=188+...+192+195+...+197+200) 214 12 787 760

H/III/3 Más szervezetet megilletõ bevételek elszámolása (3673) 241 1 670 927

H/III/8 Letétre, megõrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,
biztosítékok (3678) 245 4 859 139

H/III Kötelezettség jellegû sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)
(367) (=239+...+247) 248 6 530 066

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=214+238+248) 249 19 317 826

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=187+249+250+254) 255 3 765 503 987

Megjegyzés: Az Önkormányzat mérlegében – a Baracsi Szó terjedelmi korlátja miatt – kizárólag az adattal rendelkező mérlegsorokat szerepeltetjük.
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Megnevezés Sorsz. 2019 II. negyedév

2 1 4

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk,
hanem, hogy táplálkozzunk vele.”

Kodály Zoltán

MEGHÍVÓ
A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület Vadalmafa népdalköre
szeretettel meghívja az érdeklődőket a Faluház tornatermében 
megrendezésre kerülő Népdalkörök Találkozójára

2019. szeptember 14-én de. 10 órai kezdéssel

A fellépők Soltról, Kunszentmiklósról, Hantosról, Sárosdról, 
Kisapostagról, Szabadegyházáról, Rácalmásról, Nagyvenyimről 
érkeznek.

Ebéd után Kun János zenészünk gondoskodik a jó hangulatról.

Töltsenek velünk egy szép napot!

Katona Mihályné, elnök
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A fiataloknak, a fiatalokért szü-
letett meg 2018-ban Baracson
az Esély Otthon pályázati rend-
szer, melynek keretében a sike-
resen pályázók 10 hónapon ke-
resztül kaptak havi 80 ezer fo-
rint vissza nem térítendő, sza-
bad felhasználású támogatást,
amennyiben a pályázati kiírás
peremfeltételeit is teljesítették.
S hogy ennek az egyedülálló
kezdeményezésnek a létjogo-
sultsága beigazolódik-e a pályá-

zók oldaláról nézve, számomra az alábbi beszélgetésből
egyértelműen kiderült. 

– Járom a környéket, de Baracson kívül sehol nem is hal-
lottak ilyen, fiatalokat segítő programról, mint az Esély Otthon
pályázat – tudtuk meg Hegedűs Tamástól, aki a szóban forgó
támogatási rendszer elsőkörös résztvevője. – Példaként szol-
gálhat ez a program más falvak, akár a városok számára is,
mert az anyagiakon túlmutató segítséget jelent az önálló
életüket kezdő fiataloknak.

Hegedűs Tamás tősgyökeres baracsi, 30 éves. Két kislánya
van. Mint mondja, fel tudja mutatni, hogyan hasznosította a
pályázat keretében kapott pénzt: kőművesként önálló vállal-

kozást indított, ennek működtetéséhez szükséges eszközöket
szerzett be a pénzből, helyi adófizetővé vált, aki természete-
sen szívesen vállalja a baracsi megbízások teljesítését is. 

– A többi pályázó is értelmes dolgokra fordította a támo-
gatást, de ezen túlmenően nagyon hasznos tudást kaptunk
a részünkre szervezett előadásokon. Szívesen részt vettünk
a feltételrendszer szerinti rendezvényszervezésben, lebonyo-
lításban is, mert közben össze is barátkoztunk, a faluért tenni
akaró fiatalok közösségévé is kovácsolódtunk. Az idei civilek
napján már együtt főztünk. Meggyőződésem, hogy kellenek
a faluba a fiatalok, mert – ahogy a mondás tartja –, ha egy
fát kivágnak, kettőt kell ültetni helyette, és ez a program ide
vonzhatja a normálisan gondolkodó fiatalokat. Nagy segítsé-
get jelentett ez a pályázati program nekem. Nagyon örülök
annak, amit általa kaptam, viszont adni is akarok – mondta
beszélgetésünk végén Hegedűs Tamás.

Az Esély Otthon pályázat – az első körhöz képest módosult
feltételekkel – jelenleg is folytatódik. A pályázat lehetőséget
adott az Önkormányzatnak közösségi programokon haszná-
latos eszközök beszerzésére is. Talán nem túlzás úgy fogal-
mazni, hogy az önkormányzati célokat és a baracsi fiatalokat
– hosszú távon a falu jövőjét – segítő pályázati rendszer egy
igazi sikertörténet, amely hozzájárul Baracs jó hírnevéhez és
még vonzóbb településsé válásához.

Szöveg és fotó: Koczka Kata

Valós esély
– messze túl az anyagi előnyökön
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Sajtóközlemény

BaracSi Négy VáNdor ÓVoda fejleSztéSe

Baracs Község Önkormányzata „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-
FE1-2016-00016. azonosítószámú, „Baracsi Négy Vándor Óvoda fejlesztése” című pályázatára 249,92 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott. 

A község központjában elterülő több mint 5000 m2 területű beépítetlen, füves terület ad otthont a száz férő -
helyes, két átriumos óvodának A beruházásnak köszönhetően az üzemeltetéshez tartozó helyiségeken
felül négy csoportszoba, tágas tornaterem, fejlesztőszoba, orvosi szoba, zsibongó, könyvtár, étkező és
fede tt-nyitott terasz került kialakításra. A megvalósult beruházás eredményeként az intézményben a min-
dennapos testnevelés foglalkozások mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is le-
hetővé válik. 

Az új, esztétikus és színvonalas óvodaépület lehetővé teszi az európai színvonalú speciális és integrált
neve lést biztosító óvodai gondozást és nevelést.

A projektet Baracs Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra
benyújtott pályázatával elnyert 242,92 millió forint összegű európai uniós, vissza nem térítendő támoga-
tásból, valamint önkormányzati saját forrásból, a Baracs, Dózsa György utca 488/3. helyrajzi számú hely-
színen valósítja meg.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. június 1., befejezésének tervezett napja:
2018.12. 31. volt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

további információ kérhető:
Várai Róbert, polgármester
Telefon: 0625 521 010
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Szentegyházán járt
küldöttségünk
Júliusban erdélyi testvér-településünk,
Szentegyháza meghívásának tett eleget
önkormányzati küldöttségünk. Megláto-
gattuk a környék nevezetességeit is, és
felkerestük a Madarasi Hargitán 2011-
ben Baracs község által állított jelkép -
fát, melynek festését is elvégeztük. 

Várai Róbert
polgármester
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TEMPLoMuNK HÍREI
Legjelentősebb ünnepeink au-
gusztusban 15-én Nagyboldo-
gasszony ünnepe, 17-én az új
kenyér megszentelése, 20-án
Szent István király ünnepe
voltak.

Nagyboldogasszony ünnepét
Nagyvenyimen ünnepelhettük,
az ottani hívekkel együtt.

17-én, az esti Szentmise
keretében került sor az új kenyér
megáldására, megszegésére. Az 

új kenyeret Csányi Mihály hozta
templomunkba, melyet Valter
atya áldása után Dr. Gáncs
Lász ló szelt fel, hogy kioszthas-
sam a híveknek.

Az ünnepekre a templomkert
rendezésében segítőim voltak:
Csákvári Csaba, Horváth Károly
fűnyírással, Möszmer Antal
gyom irtással, a lombok nyírásá-
val. Kriston Gyöngyi locsolással
mentette a szomjas növényeket.
Az ünnepi virágkompozíciók is
Őt dicsérik. Valamennyiüknek
hálás köszönetem.

Augusztus 20-án délelőtt a
templomkertben Várai Róbert
polgármester úr folytatta tavalyi
előadását a kereszténység ki -
alakulásáról. Az érdekes előadás

után Mezei Zsolt ízletes lecsóval
látta vendégül az érdeklődőket. 

Karaszné Panci sörkiflivel, jó-
magam pogácsával egészítettem
ki a vendéglátást.

Izgatottan készülünk 4. or go -
na koncertünkre. Meg hívott mű -

vé szünk Pálúr János or -
gonaművész. Is mét sze re -
peltetjük kedves helyi fia tal
művészünket is, Kiss Pétert, aki
ebből az alkalomból klarinétos
évfolyamtársát is elhoz za. Nagy
szeretettel vá runk Mindenkit
szep tember 22-én 17 órára tem-
plomunkba erre a koncertre.
A belépés díjtalan, de felaján -
lásaikat a templom javára
köszönettel elfogadjuk.

Legközelebbi irodai napunk a
plébánián szeptember 13-án 10
órától lesz, ahol az egyházi hoz-
zájárulásokat is rendezni lehet.

Hortyi Lászlóné
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VéRAdáSRA VáRunk MIndenkIt
A FAluháZBA!

oktÓBeR elSején eBéd után,
Fél kettőtől délután Fél ÖtIg

VáRunk, hA:

– elMúltál 18,
– Még neM VAgy 65 éVeS,
– Súlyod legAláBB 50 kg, éS
– egéSZSégeSnek éRZed MAgAd!

hoZd el AZ okMányAIdAt,
AMIRe SZükSég VAn
AZ AdAtFelVételheZ:

– SZeMélyI IgAZolVány
– lAkCíMkáRtyA
– tAj káRtyA

A tetoVáláS éS A teStékSZeR neM AkAdály,
hA eltelt Fél éV, MIÓtA elkéSZültek.

legyél BARACSon VéRAdÓ,
MeRt BARACSon VéRt AdnI jÓ!

oSZd Meg MáSokkAl IS!
gyeRtek el együtt!
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SZÜRETI MEGHÍVÓ!
2019. október 12.
Szüreti felvonulás

tervezett útvonal:
9:00 gyülekező a Faluház előtt (indulás templomosra)

10:00 Indulás a templomosi buszfordulótól
10:20 templomosi kisiskola
10:50 tanácsház utca vége
11:20 ligetsori kocsma
11:50 Ifjúság utca
12:20 (új) négy Vándor Óvoda parkolója

(itt a nagycsoportosok is felelevenítik
a szüreti hagyományokat)

13:10 kokasdi buszfordulója
13:30 tópart utca
13:40 Bocskai utca – deák Ferenc (Marx) utca
14:00 kossuth lajos utca – Madách utca
14:20 Március 15. utca
14:35 Május 1. utca
14:40 Randevú utca – Rákóczi utca – Borozó
15:00 Faluház végállomás

Az esetleges baleset megelőzése érdekében Kérjük Önöket: 
a szüreti felvonuláson kizárólag a Néptáncosok, illetve a lovasok, csikósok népviseletbe öltözött gyerekek 

vonulhatnak a menettel, ezáltal őket illeti meg a kiszolgálás is! Kérjük, a szüreti menet biztonsága érdekében 
kiskorú gyermeküket se kerékpárral, se gyalogosan ne engedjék a felvonulók közé! 

Megértésüket, együttműködésüket, előre is köszönjük!

Szüreti Bál a Faluházban
20:00.-tól várjuk kedves vendégeinket! 

A büfét a Kapufa Söröző szolgáltatja

A tombola felajánlásokat szívesen fogadjuk!

Asztalfoglalás:
Támogatói jegy vásárlása elővételben az ÖNO-ban 
Kápolnási Attilánénál (Gyöngyinél)
2000 Ft-ért október 2-án, 3-án 12–15 óráig

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Baracsi nagycsaládosok egyesülete
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