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Év elején, elbúcsúzva az elõzõ évtõl, illik néhány szóban
értékelni, majd a tervekrõl beszámolni. 

A 2019-es év – csakúgy mint elõtte is – mozgalmasra
sike rült. Az Egészségház és a Tájház felújítás áthúzódó mun-
kái befejezõdtek, a támogatásokkal elszámoltunk. Ezen épü-
letekhez most már „csak” a kerítéseket és a kapukat kellene
felújítani. Ez részben elkezdõdött a Tájháznál. A fejlesztések
során – immár hat év elteltével – megvalósulni látszik a
kiszol gáló épület is. A hivatal és az óvoda között megépítendõ
épület az önkormányzati közterületfenntartási és település-
üzemeltetési eszközök biztonságos tárolására lesz alkalmas,
és dolgozóink számára teremtünk megfelelõ öltözõ- és szo-
ciális blokkot. A megfelelõ anyagi háttér hiányában egyelõre
szerkezetkész lesz az épület, majd a befejezés apránként,
pénzügyi lehetõségeink szerint készül el. Ezen beruházásra
azért lehetünk büszkék, mert teljes mértékben saját erõbõl

valósul meg. Ilyen jellegû épületekre nincs, nem is volt támo -
gatás, és várhatóan nem is lesz. Ugyanakkor gépparkunk
szépen fejlõdik, meglévõ értékeinkre vigyázni kell. 

Meglévõ értékünk a repülõtér is. Ezen terület bérbeadása
nagy vitát váltott ki a két tulajdonos önkormányzat között.
Sajnos a társ-önkormányzat nem értett egyet elképzelésünk-
kel, így az elsõ pályáztatást megismételtük, majd – akkor már
önállóan – meghoztuk a számunkra méginkább kedvezõ dön-
tést. A nyertes gazdasági társaság szerzõdésünknek meg -
fele lõen nevet módosított, és a jövõben az üzemeltetõ a
Baracs Repülõtér Kft. lesz, akik január elsejétõl 15+5 évre
megkapták a lehetõséget.

A fizikai építkezéseken túl rendkívül fontos a társadalmi
építkezés is. „Esély otthon” programunk továbbra is mûködik,
sok helyi fiatal számára tudtunk támogatást adni, azon felül
sok elõadást, gyakorlati foglalkozást szerveztünk. 

Önkormányzati tájékoztató – 2020. január
„A dolgok azokhoz jönnek el, akik várnak rájuk,

feltéve, ha szorgalmasan dolgoznak várakozás közben.”

Thomas A. Edison

Folytatás a 2. oldalon

MEGHÍVÓ

BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. február 12-én, szerdán, 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a FALUHÁZBAN,

melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Várai Róbert
polgármester
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Önkormányzati tájékoztató – 2020. január Folytatás az 1. oldalról

Ezen program pályázati szempontból mintaértékû, azon-
ban személyes tapasztalatom, hogy fiataljaink valami ok
miatt nem igazán értékelik a számukra létrehozott
elõadásokat. Az élõszóban elmondottak varázsát még, vagy
már nem érzékelik. Valójában ne legyünk igazságtalanok,
mert ezt az idõsebbek sem. Annál inkább a hiányos, de annál
gyorsabb, felületes információ szupergyors hírfolyamát figye-
lik, mit sem törõdve a gyorsaság által okozott átgondolatlan-
ságok, egyoldalúságok adta tévedések vígjátékával, amit a
csendes, de figyelmes többség megdöbbenve, vagy éppen
nevetéssel konstatál. Mindezek dacára, vagy éppen ezért, a
nem kis vihart kavart önkormányzati választás megnyugta-
tóan igazolta, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott, de kitartó
munkát értékelik a választók – még akkor is, ha kétségkívül
itt is elõfordulnak feszült ségek. Akiben elég erõs az elhiva-
tottság a falu döntéshozói testületébe való bekerülésre, az
már most kezdje meg az ezt elõkészítõ ismerkedést a helyi
ügyeinkkel, az önzetlen, és a társadalomért aktívan cselekvõ
tevékenységet. Remélem, hogy a józan többség mindig tesz
arról, hogy önjelölt szerencsevadászok ne kerülhessenek
vezetõ pozícióba a jövõben sem.

Intézményeink jól mûködnek. Óvodánk szakmai ellenõrzése
megtörtént, és kiváló elismerést kapott. Népjóléti Intézmé-
nyünk szintén jó színvonalon üzemel. Köszönöm munkájukat. 

A Magyar Falu programban az óvoda udvar fejlesztésére
nyertünk 3,5 millió forintot, amely fejlesztés a tavaszra vár-
ható.

Baracs és Kisapostag közös önkormányzati hivatala
megszûnt. Kisapostag kezdeményezte a válást, amit kész-
séggel teljesítettünk, így õk a járásban lévõ másik két, ha-
sonló nagyságú önkormányzattal szövetkezve létrehozták Kis -
apostag–Daruszentmiklós–Nagykarácsony közös önkormány-
zati hivatalát. Ez mindannyiunknak jó, hiszen mi újra vissza-
kaptuk függetlenségünket. Bízunk benne, hogy a sokéves,
különbözõ okok miatt létrejött társulások után végre most
már minden területen önállóan mûködve, csak magunkra
figyel ve, még hatékonyabban tudunk munkánkra koncent-
rálni. Köszönöm jegyzõ úrnak, a hivatal dolgozóinak és min-
den önkormányzati dolgozónknak magas szintû munkáját.

Sok év után sikerült betölteni az üres védõnõi állást tele-
pülésünkön. Új, fiatal védõnõnk számára önkormányzati bér-
lakást tudtunk biztosítani, amelynek felújításához az anyag-
költségeket álltuk. A környezet rendbetétele, a kapu kialakí-
tása folyamatban van. 

Saját karbantartóink is sokat tettek, tesznek környezetünk
szépítéséért, nagy köszönet jár nekik is munkájukért.
A jövõben szükség lesz további olyan személy felvételére, aki
rendelkezik jogosítvánnyal, tud traktort vezetni és szükség
esetén kisebb szerelési, javítási munkákat is el tud végezni.

Civilszervezeteinkkel a kapcsolat jó, nagy öröm, hogy két
új, helyi civilszervezettel is gazdagodtunk. Jövõ évi költség-
vetésünkben várhatóan megemeljük a támogatási keretet,
így néhány szervezetnek magasabb támogatást tudunk adni.
Ez azt jelenti, hogy az eddig elutasított, év közben igényelt
többletigényt ez évben remélhetõen módunkban áll majd tel-
jesíteni. Civilszervezeteink tagjainak köszönjük településün-
kért végzett munkájukat.

Bölcsõde pályázatunk továbbra is bírálat alatt van, az elsõ
fordulón „átment”, így bízunk benne, hogy mihamarabb el-

nyerjük. Ennek reményében kiválasztottuk a közbeszerzõt,
így feltételes közbeszerzést indítunk a kivitelezõ kiválasztá-
sára, hogy mielõbb kezdõdhessen az építkezés. A bölcsõde
épületéhez tervezett új védõnõi rendelõ megépítése is akkor
kezdõdhet. Az épületekhez az elõírt parkolókat is el kell ké-
szíteni, így várhatóan abban az idõben tanácsos lesz elkerülni
a Táncsics utca hivatal felõli részét. 

A Duna-partra tett ígéretünknek megfelelõen elkezdjük az
ivóvíz- és a szennyvízcsatorna kiépítéséhez szükséges tervek
elkészíttetését is. Ehhez két elõzetes elképzelés is van. Az
egyik kötõdik Kisapostaghoz, így meg kell várnunk az õ dön-
tésüket az esetleges együttes fejlesztéshez.

Településünk másik zártkertes övezetében, Baracskesziben
pedig az utak salakozását kell megoldanunk. Ehhez elõször
kikérjük az ott ingatlannal rendelkezõk hozzájárulási szándé-
kát. Ezen a részen fontos lenne az utak biztonságos haszná-
lata, hogy esõs idõben is és télen is be tudjon menni a sze-
métszállító autó, így az ingatlantulajdonosok egyéni szer zõ -
déssel saját szemetes edényt kaphatnak majd. Önkormány-
zatunk ezáltal mentesül az oda kihelyezett három konténer
ürítési díjától.

Mindannyian tudjuk, hogy sok mindent lehetne és kellene
még fejlesztenünk. A II-es orvosi rendelõ felújítása, bõvítése
egyre inkább sürgetõ, a Rákóczi utca felújítása szintén, a
többi utat is fel lehetne sorolni. Az ezekre irányuló pályáza-
taink egyelõre forráshiány miatt nem nyertek. Sok pályázatot
írtunk és sok pályázaton nem nyertünk, de a ráfordított
munka ugyanannyi, mint amelyekkel nyertünk. Bízunk benne,
hogy lesz még lehetõség pályázni. 

A napi élethez szükséges a megfelelõ szintû infrastruktúra,
a szép környezet. Sok esetben mi magunk is tudunk tenni
– ha kicsit is, de tudunk. A sok kicsi sokra megy. 

Ez jelen esetben azért is fontos, mert a téli hónapokban
várható a nagy havazás. Az évek óta kitartóan hótolást vállaló
partnerünk géphiba miatt az idén nem tudta vállalni ezen fel-
adatot, és a téli idõszakban már más vállalkozó sem, hiszen
már leszerzõdött másfelé. Ebbõl adódóan kis traktorunkat
felszereltük hótolólappal, és bizakodva várjuk, mire lesz
képes. Jobb híján magunkra maradtunk, így erõnkhöz képest
ezen feladatot is megoldjuk. Ha valakinek az egészsége meg-
engedi, természetesen örömmel vesszük, ha segít, és a háza
elõtt az utat, vagy annak felét, vagy a kerékpárutat gondjaiba
veszi. Természetesen ez nem elvárás és nem kötelezõ, ennek
ellenére már látom kedvenc „csevegõim” hozzászólásait…

Minden év februárjában tartjuk közmeghallgatásunkat,
amire hívok mindenkit: 2020. február 12. (szerda) 17
órára, a Faluházba. Itt elsõként ismertetésre kerül ez évi
költségvetésünk, majd a tavalyi munkánkról és az idei
terveinkrõl szóló beszámoló. Ez után lehetõség lesz kérdezni
és véleménynyilvánításra is.

Beszéljük meg közös dolgainkat, majd cselekedjünk kö-
zösségünk javára! Mindenkinek köszönöm, aki eddig is ezt
tette, és szeretném, ha ebben egyre többen lennénk.

Boldog Új Évet Kívánok!

Tisztelettel:
Várai Róbert
polgármester
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A „Baracsért”
Közalapítvány Kuratóriumának tájékoztatója

2019. július hónapban kifizetésre került a Baracsi Kis csipás
néptáncosok nyári táborozásához az alapítvány könyveléseit
végzõ Kuminka Józsefné által felajánlott 20 ezer forint céltá-
mogatás.

Augusztus 10-én és november 28-án átutaltunk a Baracsi
Négy Vándor Alapítvány bankszámlájára 20-20 ezer forintot,
ami az óvoda által gyûjtött elektronikai hulladékok szerzõdés
szerinti ára.

Augusztus 28-án átadtunk a Baracsi Barátság Nyugdíjas
Egyesületnek a szeptember 14-én 17. alkalommal megren-
dezett Népdalkörök Találkozójának támogatására 35 ezer fo-
rintot.

Október 31-én a gerincvelõ eredetû izomsorvadással diag -
nosztizált, Enyingen élõ Hosszú Levente génterápiás gyógy-
kezelését 100 ezer forinttal támogattuk.

A Faluház által 2019. december 8-án megrendezett Miku -
lás ünnepséget 30 ezer forinttal támogattuk.

December 14-én 33 szociálisan nehéz körülmények között
élõ baracsi óvodás és iskolás korú gyereknek 250 ezer forint
összértékben karácsonyi ajándékcsomagokat adtunk, amit a
kuratórium tagjai – Kakuk Adrienn, Fazekas Jánosné és férje,
Fazekas János, mint segítõ, Molnárné dr. Jász berényi Rita és
Hegedûs József – házhoz is szállítottak.

Karácsony elõtt az „Egy tál meleg ételt a rászorulóknak”
fõzési költségeit 40 ezer forinttal támogattuk és átadtuk az
Agrobaracs Zrt „Baracsért” Közalapítvány bankszámlájára át-
utalt 50 ezer forint fõzési céltámogatását is.

Bálint Mihály
kuratórium elnöke
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TÁjéKOZTATÁS
a karácsonyi adományokról

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Baracson
egyre több segítõkész, jó szándékú ember van, aki ado-
mányával tevõlegesen is hozzájárul a településünkön
szerényebb körülmények között élõ családok, gyer-
mekek ünnepének szebbé tételéhez.

Így tette ezt egy volt baracsi fiatal, aki Budapestrõl a mun-
kahelyén összegyûjtött új, bontatlan csomagolású, illetve jó
állapotú játékokat, tisztított plüss figurákat juttatott el hoz-
zánk, hogy minél több gyermeknek tudjunk vele örömet
okozni. A játékoknak sok pici, óvodás és kisiskolás gyermek
örülhetett segítsége által. Köszönjük neki és munkatársainak
is a felajánlást! 

Egy helyi vállalkozó kb. 10-12 gyermekes családnak ké-
szített csomagot szállított ki karácsony elõtt. Köszönjük a
családok nevében is!

A korábbi évekhez hasonlóan 2019 karácsonya elõtt is
meghirdettük a cipõsdoboz akciót és a tartós élelmiszerek
gyûjtését. Ebben az évben összesen 48 ajándékokkal teli
cipõsdobozt kaptunk, amelyeket 24 család gyermekei között
osztottunk szét. A lakossági felajánlásokból kapott, illetve
vásá rolt tartós élelmiszerekbõl 7 csomagot tudtunk össze -

állítani, ezzel 7 családnak tudtunk segíteni. Köszönjük a tar-
talmas, szépen becsomagolt csomagokat és a tartós élelmi-
szer felajánlásokat, utalványokat! 

A Kocsis Sándor képviselõ úr által szervezett ételosztás
során az ünnepek idõszakában 2 alkalommal, és az új év
január jában 1 alkalommal kb. 60-60 fõ kaphatott meleg
ételt és hozzá mindenféle finomságot és tartós élelmiszert.
Az ételosztás megvalósulását munkájukkal és anyagi hozzá-
járulásukkal is sokan segítették: pl. a Polgármester úr, a
Képviselõ-testület tagjai, helyi és környékbeli vállalkozók stb.
Köszönjük munkájukat és hozzájárulásukat! 

Köszönjük mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek,
alapítványoknak a munkáját és segítségét, akik támogatá-
sukkal, tevékenységükkel bármilyen formában is hozzájárul-
tak a rászoruló családok ünnepnapjainak szebbé tételéhez,
életük megkönnyítéséhez. 

Minden támogatónknak és Baracs összes lakójának
nagyon boldog, békés, sikerekben és egészségben gaz-
dag újévet kívánunk! 

A Baracsi Népjóléti Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának dolgozói

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Kisapostag kiválása a Ba-
racsi Közös Önkormányzati Hivatalból a Baracsi Népjóléti
Intézmény mûködésében is kisebb változást eredményezett.
2020. január 1-jétõl már kizárólag Baracson végezzük szak-
mai feladatainkat, új Szakmai Programunknak és Szervezeti
Mûködési Szabályzatunknak megfelelõen. Személyi változás
nem történt, így a család- és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait változatlanul két családsegítõnk: Kápolnási Attiláné
és Tüzkõ Zsuzsan na látja el, az alábbi ügyfélfogadási idõ sze-
rint:

Hétfõ: 9–12 és 14–16 óráig, 
Kedd: 9–12 óráig, 
Szerda: 9–12 és 14–16 óráig, 
Csütörtök: 9–12 óráig, 
Péntek: ügyfélfogadási szünnap

A Szociális Szolgálatnál a múlt év novemberétõl történt
változás: a Képviselõ-testület döntése alapján a Bárka Étte-
rem szállítja intézményünkbe az ebédet, melyet továbbra is,
az eddigieknek megfelelõen, gondozóink szállítanak házhoz
az igénylõk részére. 

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénylése januártól

új nyomtatványokon, intézményünk Szociális Szolgálatának
épületében (Baracs, Kossuth L. u. 11.), az intézmény -
vezetõnél, vagy az õt helyettesítõ személynél (gondozónõnél)
lehetséges.

A Faluházban 2019 szeptemberétõl Miskolczi Ildikó mun-
káját Siposs Kornélia segíti, közmûvelõdési munkatársként.
Nelli munkába állásával változatlanul biztosítható a Falu ház
egész napos nyitva tartása. Örömünkre szolgál, hogy a Temp-
lomosi Közösségi Ház mellett kialakításra került Apátszál-
láson a régi óvoda épületében is egy Közösségi Ház, amely-
ben már elõre egyeztetett idõpontokban közösségi progra-
mok, klubok mûködnek. A Templomosi Közösségi Ház taka-
rítását és gondnoki feladatait Horváth Margitka látja el, az
Apátszállási Közösségi Ház takarítását közfoglalkoztatott dol-
gozóink végzik. A többi önkormányzati épület takarítását vál-
tozatlanul dolgozóink, az intézmény közfoglalkoztatottjai se-
gítségével látják el.

Az intézményhez tartozó épületek bérbevételéhez szük-
séges kérelem és tájékoztatás továbbra is a Faluházban,
vagy az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.) igényelhetõ.

Nikolinné Héring Edit
intézményvezetõ

VÁLTOZÁSOK 
Baracsi Népjóléti Intézmény mûködésében
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Az év utolsó hónapja, az adventi idõszak sok programot tarto-
gat mindenki számára. Karácsonyváró programjaink de cember
8-án, vasárnap 10 órakor kezdõdtek a Faluházban. A Mikulás
érkezéséig a legkisebbeket a Holló együttes Ajándék címû
mûsora szórakoztatta. A mûsor után a Mikulás csomag gal
kedveskedett a gyereknek, akik már alig várták, hogy énekük-
kel, versükkel kápráztassák el a nagyszakállút. Ezen a napon
16 órakor Baracs-Templomoson a „Vándor betlehemes” cím-
mel elõadást tekinthették meg a helyi templomban.

Nagy Richárd református lelkész ünnepi gondolatai nyitot-
ták meg december 15-én Apátszálláson templomi mû so run -
kat, majd a Szent Mihály Szekere vándorszínház csodálatos
elõadását láthattuk. A mûsor után süteménnyel és forró teá -
val melegedhettünk fel a parókián.

December 22-én a faluházban adventi vásár nyitotta meg
a Falukarácsonyt, ahol helyi és környékbeli kézmûvesek por-
tékáit lehetett megvásárolni. Karácsonyi mûsorunk betlehe-

messel és Krystofori Valter atya áldásával kezdõdött, majd ezt
követte az óvodások „Bölcsõcske” elõadása. Verset hallhat-
tunk Varga Grétától, egy kedves mesét pedig Molnár Esztertõl,
majd Szabó Barnabás hegedûjátékát élvezhettük. Versmon-
dóink, Mosonyi Boglárka és Für Mercédesz két csodálatos
verssel készültek a karácsonyi mûsorra. .A Kiscsipás és a Kis-
csapás Néptáncegyüttes ünnepi mûsorát Szél László né Ani néni
gyönyörû karácsonyi verse követte. A Baracsi Vadalmafa Nép-
dalkör egy ünnepi dalcsokorral ajándékozta meg a közönsé-
get. Rumann Alexa „Csondor Kata: Add tovább” dalát adta
elõ, majd ünnepi mûsorunk befejezéseként a Baracs Nép-
táncegyüttes lépett színpadra. A nap végén forralt borral és
zsíros kenyérrel láttuk vendégül az ünnepre hangolódókat.

Köszönjük a fellépõknek és felkészítõiknek, hogy részt vet-
tek a karácsonyi mûsorban. Reméljük jövõre ugyanígy, ilyen
szép tartalmas mûsorral kedveskedhetünk Baracs lakóinak.

Miskolczi Ildikó

Az idei évben is megrendezésre került a Karácsonyi
süteménysütõ verseny a Falukarácsony rendezvény kereté-
ben. Az idei év felülmúlta a tavalyit, hiszen most jóval többen
jelentkeztek a versenyre, finomabbnál finomabb sütemények-
kel érkeztek a megmérettetésre. Az otthon elkészített finom-
ságokat Horváth Margit és Fehérné Pálfi Ágnes cukrászok ér-
tékelték, dobogós helyen az alábbi sütemények végeztek:

I. Helyezett: Böjtös Tímea: „Mézeskalács torta”
II. Helyezett: Horváth Hajnalka: „Olga almás”
III. Helyezett: Pintér Lajosné: „Karácsonyi variációk”

Természetesen a zsûri jutalmazta azokat is, akik részt vet-
tek a versenyen. Õk a következõk voltak: Kovács-Bokor Do-
rottya: „Diabetikus zserbó és linzer”, Szanyi Erika: „Glutén-
mentes fatörzs torta”, Kápolnási Attila: „Svéd kardamomos
tekercs”, Gyarmati Ágnes és Lendvay Katalin: „Kinder 
Country torta”és Kissné Szentpáli Zsófia: „Karácsonyi Linzer.”

Köszönjük a versenyzõknek a részvételt, a díjazottaknak
pedig gratulálunk az elért eredményekhez.

Miskolczi Ildikó

SÜTEMéNYSÜTÕ VERSENY

BARACSI ADVENTI ÜNNEPKÖR
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Bepillantás a Baracsi Négy Vándor Óvoda decemberi programjaiba
December elsõ hetében lázas készülõdés, várakozás vette
kezdetét óvodánkban, mivel 6-án meglátogatta intézmé-
nyünket a Mikulás. A gyerekek nagy izgalommal várták, ér-
kezésére versekkel, énekekkel és szebbnél szebb rajzokkal
készültek. A találkozás napján sok csillogó gyerekszemet le-
hetett látni, a Mikulás csokival és kifestõvel jutalmazta a
gyermekeket. 

A hónap hátralevõ részében átvette a szerepet az adventi
készülõdés. December második hetében, óvodánk hagyo-
mányaihoz híven, a Luca napi szokások felelevenítése volt
fõszerepben. A népszokások, babonák visszaidézése után a
gyermekek és az intézmény dolgozói kis poharakba Luca-
búzát ültettek. December 13-án a Katica csoport körbejárta
az óvodát, Luca napi mûsort adva elõ. A gyerekek ügyesen
szerepeltek, a többi csoport tagjai az elõadás végén meg-
vendégelték õket. Intézményünkbe látogattak a baracsi nép-
táncosok is, mûsorukkal tovább színesítve élményeinket,
továb bá 16-án a Katica csoport a Naplemente Nyugdíjas
Egyesület karácsonyi klubnapján is szerepelt. 

Az utolsó óvodai hetünket átjárta a karácsony szelleme.
Intéz ményünk auláját gyönyörûen díszített karácsonyfa és
hangu latos dekoráció tette meghitté. A nagycsoportosok
a Fenyõünnepre egy karácsonyi betlehemi játékkal készültek.

Az óvodapedagógusok bábjátékot adtak elõ, végül Nagy
Richár d református lelkész gitárral kísért karácsonyi énekeit
áhítattal hallgathattuk végig. Az ünnepség végeztével a gyer-
mekek ügyes kezû dajka nénik által készített ajándékot is
kaptak.

December 19-én a Violin Mûvészeti Iskola és a Gárdonyi
Géza Általános Iskola növendékei és tanárai bemutatásával
megtekinthettük a „Csoda az erdõben” címû táncelõadást.
Ünnepi készülõdésünk utolsó mozzanataként, a Falukarácso-
nyon Lepke csoportosaink elõadták a sokak számára jól
ismer t, Fejér megyei vonatkozású Bölcsõcske betlehemi játé -
kot. Óvodapedagógusaik felkészültségét dicséri a színvonalas
elõadás. 

Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik se-
gítségével meghitté tehettük adventi idõszakunkat. Köszön-
jük Baracs Község Önkormányzatának a Mikulás ajándékait,
Nagy Katalin Noémi és Tóth-Varga Zsuzsanna táncpedagó-
gusoknak, hogy elhozták Baracsra tanítványaik színvonalas
mûsorát, Rafai Magdolnának a fenyõfa felajánlást, Sebes-
tyén Tamás körzeti megbízottunknak, Novoth Lászlónak a
favá gást és szállítást. 

Melkvi Fruzsina Anna
óvodapedagógus
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Tankerületi történelmi vetélkedõt rendeztek Nagyvenyimen,
ahol iskolánk csapata is képviseltette magát. A Deák Lili,
Gulyás Viktória, Kiss Viktor, Sós Brigitta összeállítású
csapat II. helyezést ért el. A téma az Anjouk kora Magyar-
országon volt. Kiemelendõ, hogy a csapat csupán egy ponttal
maradt le a gyõztes csapattól. Felkészítõjük: Pukli Zsuzsanna. 

December elején elkezdõdött a várakozási idõszak, s ez
iskolánk mindennapjaiban is érezhetõ volt. December 6-án
hozzánk is ellátogatott a Mikulás, a 2. osztályosok –
osztályfõnökük, Gondár Csaba vezetésével – vidám mûsorral
kedveskedtek neki. A Mikulás segítõi sokféle alakban meg-
jelenhetnek. Egy reggel Sebestyén Tamás, az Iskola Rendõre
látogatta meg az elsõ osztályosokat. Beszélgettek a bizton-
ságos közlekedésrõl és a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
jóvoltából fényvisszaverõ hátizsákot vehettek át a gyerekek. 

A Baracs Oktatásáért Alapítvány jóvoltából anyagi támo-
gatásban részesült intézményünk, amely a következõ módon
került felhasználásra: Kreatív Lurkó szakkör anyag- és esz-
közszükséglete, alsós környezetismereti vetélkedõ jutalom-
költsége, torna sport sporteszköz-szükséglete, hangtechnikai
berendezések cseréje. Köszönjük az alapítvány munkáját és
a támogatásokat!

Szintén a Baracs Oktatásáért Alapítványnak köszönhetõ a
minden évben, Karácsony alkalmából átadott jutalom,
amellyel egy-egy tanulót kívánnak támogatni. Idén évfolya-
monként a közösségi munkában jeleskedõ gyermekek kaptak
ajándékutalványt.

Még a téli szünet elõtt lehettünk egy örömteli esemény
tanúi. Bartis Zselyke Virág 3. osztályos tanuló a dunaúj-
városi Dózsa György Általános Iskola által meghirdetett „Tél”
címû rajzpályázaton különdíjban részesült szép munkájával.
Erre a pályázatra minden évben sok pályamunkával készül-
nek tanulóink, de ilyen elismerést nehéz kiérdemelni az erõs
mezõnyben. Így külön öröm volt a díj elnyerése. Zselyke örö-
mében osztozott felkészítõ tanára, Pukli Zsuzsanna is.

Aranyérem a játékos
sportversenyen!

December elején rendezték Nagyvenyi-
men a játékos sportvetélkedõ diák -
olim pia körzeti döntõjét Adony, Kulcs,
Nagyvenyim és Baracs iskolásainak
rész vételével. A több korosztályból ösz-
szeálló baracsi csapat végig szoros
küzdelemben állt Adony csapatával.
A pont egyenlõség miatt döntõ játékra
került sor, amelyet a baracsiak nyertek
5:4-re, így az õ nyakukba akaszthatták
az aranyérmet.
A csapat tagjai: Virág jázmin, Tóth

Nikolett, Trenka Dárius,  Téglás
Péter, Pintér Zétény, Makó Dénes,
Hornyák Dávid, Gáspár Enikõ,
Angya l Dorka, Gara Zsófia, Kovács
Luca, Rózsa Zita, Novoth Bátor, 
Brandtner Antal, Füzesy Szonja,
Kiss Zsófia, Varga Kilián.
Felkészítõik: Gondár Csaba, Benkéné

Juhász Márta, Úr Emese
Úr Emese

év végén történt az iskolában
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Fejér megye Jó tanuló-Jó sportolója
díjat vehetett át Kenyér Lilla, iskolánk
7. osztályos tanulója.

Lilla az elmúlt tanévben nyújtott
kiváló tanulmányi eredményének és
kimagasló sporteredményeinek kö -
szön hette a kitüntetést. Két sportág-
ban, úszásban és tornában is remek
eredményeket ért el. Korosztálya egyik
nagy tehetsége, a Jövõ bajnokai prog -
ram kiválasztottja. Az országos diák -
olimpiákon tornában és úszásban is a
legjobbak között szerepelt. Tanulmányi
eredménye a rengeteg edzés mellett is
példás. Több tanulmányi versenyen is
képviselte iskolánkat. Rendkívül szor-
galmas, kitartó, igazi példakép. 

Büszkék vagyunk rá!

Benkéné Juhász Márta

Az Iszli Tamás, Klauz Botond, Kádár Richárd, Erdei Marcell, Novoth Szabolcs, Makó Nándor, Lénárt Csaba, Csillag
Sándor Marcell összeállítású gárda az utolsó másodpercben szerzett góllal verte meg a nagyvenyimi iskolát. A jó színvonalú
meccset volt tanítványunk, Bebesi Csenger Belián vezette, aki azóta a cukorbetegek futsal válogatottjában is bemutatkozott.
Gratulálunk tanítványainknak!

Benkéné Juhász Márta

Fejér megye jó tanuló–jó sportolója díjasunk

Körzeti bajnok lett iskolánk futsal csapata
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Nagyüzem a tornászoknál
Iskolánk tornászai is megkezdték versenysorozatukat ebben
a tanévben. Kalocsán, egy jól szervezett, színvonalas Mikulás
Kupán versenyezhettek sportolóink. A baracsi Faluházban a
körzet iskoláival mérhették össze tudásukat tanulóink. Öröm-
teli, hogy a két versenyen harmincöt kislány mutathatta be
tudását, köztük a legkisebbek, az elsõ osztályosok is. Sike-
rekben sem volt hiány, hiszen minden korosztályban dobo-
góra szólították a széchenyiseket. Reméljük, hasonló szép
eredményeket érnek el a lányok a megyei és országos ver-
senyeken is. 

A versenyeken résztvevõ tanulók: Rózsa Zita, Kovács
Luca Napsugár, Kovács Valentina, Králik Málna, Kenyér
Tímea, Horváth Lujza, Gara Zsófia, Farkas Olívia, Vasadi
Szintia, Kiss Zsófia, Novoth Nóra, Tóth Nikolett, Virág
jázmin, Barányi Bíborka, Mátyás Izabella, Gáspár Enikõ,
jancsovics jázmin, Alpek jázmin, Báthori Dóra,
Belánsz ky Petra, Füzesy Szonja, Macák Noémi, Kiss
Beat rix Ivett, Kenyér Lilla, Fodor Maja, Simon Réka,
Osztrider Hanna, Rabatin Anna, Trenka Inez Barbara,
Nagy Nikolett, Markulinec jázmin

Benkéné Juhász Márta



BARACSI SZÓ 2020. január 11

Baracsi Szó

Alapító: Baracs Község Önkormányzata
Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193.,

OSZK, ISSN 2063-305X

Kiadó: Baracsi Polgármesteri Hivatal
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, 2020. január 7-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 1/BSz/2020.

TEMPLOMUNK HÍREI

December elsõ napjaitól kezdve folyamatosan
karácsony ünnepére készítettük fel templomun-
kat és környezetét.

Az „elvadult” bokrokat, fákat vágták ki, galy-
lyazták le: Csákvári Csaba, id. Gál Zoltán,
Hegedûs József, Möszmer Antal. Nekik kö szön -
hetõ, hogy bekerültek a Makóné Zsebeházi Judit
által felajánlott fenyõk a templomba. Az oltár-
hoz helyezésben Gaálné Kovács Erika kis csa-
pata segített.

Id. Bór István az utcán eltakarította az össze -
gyûlt avart.

A templom összes izzóját led-izzókra cserél-
tük le. Ezt Hegedûs József végezte el. A csiga -
lépcsõnél Fûr Zoltán javította ki a világítást.

Advent 3. vasárnapján fogadtuk Miskolczi
Ildi kóval az Operaház magánénekeseit ünnepi
mûsorukkal. A csodálatos produkcióra mintegy
40 érdeklõdõ volt kíváncsi. (Örömmel láttam
volna ott az Önkormányzat képviselõit, a peda-
gógusokat is.)

A Szentestére izzósorokkal díszítettük fel a
fenyõket. Ezt Hegedûs József, Elischer Richárd,
Kriston Gyöngyi tették. A Betlehem felállításá-
ban, a terítõk cseréjében Kriston Gyöngyi segí-
tett nekem. Az oltár virágai Szárszó Edit keze
munkáját dicsérik.

A Szentesti misét Dr. Darabos Zoltán és lá-
nyai: Kata és Luca, valamint Dienes János és
Szabó Júlia csodálatos, többszólamú énekekkel
tették még ünnepélyesebbé.

Mindannyiuknak a Jóisten áldását kérve,
hálás szívvel köszönöm meg a közremûködést,
a segítséget.

A januári irodai nap a plébánián 10-én 10 óra-
kor lesz.

Hortyi Lászlóné

VéRADÓK NAPI 
ÜNNEPSéG

Dunaújvárosban a Bartók Kamaraszínház aulájában
tartotta Véradók napi ünnepségét a Magyar Vöröske-
reszt Dunaújvárosi Szervezete 2019. december 30-án.

Az állófogadással egybekötött ünnepségen emlék -
lapokat adtak át a területi véradószervezõknek, és ter-
mészetesen a kimagasló teljesítményt nyújtó véradók-
nak. Az esten településünk négy példaképpel büszkél-
kedhetett.

Renyákné Saci 60
Vicai Tibor 80
Danicska Sándor 90
Lovász jános 105

alkalommal nyújtotta karját önzetlenül, ismeretlen,
beteg emberek számára.

Az ünnepséget a Hajmeresztõk címû interaktív krimi
komédia zárta, a közönség nyomozó tehetségének
bevo násával.

Az új esztendõben is kívánok mindenkinek jó egész-
séget, sikereket, boldogságot!

LEGYéL BARACSON VéRADÓ, 
MERT BARACSON VéRT ADNI jÓ!

Lovász János
véradószervezõ



éVENKéNTI EGYSZERI, DíjMENTES LOMTALANíTÁS

Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a háztartásban fe-
leslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyûjti össze és
szállítja el évenként egyszer díjmentesen, elõre egyeztetett
idõpontban.

A lomtalanítási területeket körzetekre osztottuk, ami biz-
tosítja, hogy az adott területrõl koncentráltan, nagy erõkkel
szállíthassuk el a kikészített lomokat, ezáltal azok rövidebb
ideig okoznak kellemetlenséget a gépkocsival közlekedõknek,
illetve a gyalogosoknak.

Az idõpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk
a nemzeti és vallási ünnepekre, amikor Társaságunk lomta-
lanítást nem végez.

A lom elszállítás keretében 
az alábbi hulladékok kerülnek gyûjtésre:

• feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, 
bútorok, melyek a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladják.

Kérjük, ne helyezzenek ki
• a háztartásokban naponta képzõdõ hulladékot
• ipari, mezõgazdasági, szolgáltatatási tevékenység

következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot (festékes doboz)
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyûjtött üveg-, papír-, mûanyag 

és fémhulladékot
• gépjármûroncsot
• elektronikai hulladékot

A lomok kihelyezésének módja
• A kihelyezett lom mennyisége nem haladhatja meg 

a 1,5 m3-t.
• Kérjük, hogy a lomokat a lakóházuk elõtti, jármûveinkkel

jól megközelíthetõ közterületre helyezzék ki!

• Kérjük, hogy a lomokat ne az úttestre tegyék, 
mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet
okozhatnak!
Az ingatlan elõtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az

ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetõjének kötelessége.
Kérjük, hogy az újrahasznosítható csomagolási hul-

ladékokat (fehér üveg, színes üveg, papír, mûanyag, fém-
doboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék
ki! Erre a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív
gyûjtõtartályainkat (sárga zsák), hulladékgyûjtõ szigeteinket,
illetve lakossági hulladékudvarunkat!

Lomtalanítás megrendelése
A háztartások évenkénti egyszeri ingyenes lomtalanítási
lehetõsége érdekében kérjük vegyék fel a kapcsolatot 

Ügyfélszolgálatainkkal!
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PRÍMAGÁZFUTÁR – PARTNER
PB-GÁZPALACK CSERE

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
DUNAÚJVÁROS 30-km-es körzetében

CSÜTÖRTÖKÖN BARACS ÉS KISAPOSTAG

Telefon: 0620 285 4544

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

14, 21 – – 28 26 23 21 18 15 13 10 –

BARACS 2020. évi szelektíven gyűjtött hulladék
NAPTÁR

BARACS 2020. évi zöldhulladék elszállítási
NAPTÁR

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

9, 23 14, 28 5, 19 2, 16, 30 4, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24




