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Baracs Község Önkormányzata Kép -
viselõ-testületének Népjóléti bizottsága
és a helyi civilszervezetek és intézmé-
nyek megjelent képviselõi civil fórumon
találkoztak a Hivatal tárgyalótermében
2020. január 29-én.

Várai Róbert polgármester a Baracsi
Repülõtér hasznosítása kapcsán el-
mondta, hogy a repülés számára
35 hektár szolgál, a maradék 72 hektár
szabad rendelkezésû terület, bár a
Duna–Ipoly Nemzeti Park elõzetes en-
gedélye szükséges az ott folytatni kívánt
tevékenységhez, és figyelemmel kell
lenni a jelentõs létszámú ürgepopulá -
cióra is. A Föld védelme kapcsán nagy-
szabású fásításra kerül sor a re pü lõ -
térnél, U alakban 13 hektár erdõt tele-
pít a falu, amennyiben a pályázat nyer.
A polgármester úr az Itthon Baracson
pályázat új elemeivel ismertette meg a
jelenlévõket, és kérte a civilszervezetek
vezetõit, hogy kapcsolódjanak be a pá-
lyázat megvalósításába. 

A reptér hasznosítása témában
Mihal csek Noémi beszélt a Repülõtér
Kft. terveirõl, melyben koncertek, fesz-
tiválok rendezése, faházak, konténer-

házak, játszótér, közösségi kemence
építése és a hozzá kapcsolódó gasztro-
nómiai prog ramok is szerepelnek. 

Simon Attila a templomosi templom-
kertben lévõ fák kivágásának szük sé -
ges ségérõl szólt, valamint arról a hiány -

pótló tevékenységrõl, amit az új lovas-
sport egyesület végez a jövõben, és
amelynek az elsõ megmozdulása az
Újévköszöntõ lovas felvonulás volt.

– kk –

Civil fórum az együttmûködésért

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



Vannak olyan embertársaink, akik köztünk élnek, köszönünk
nekik minden nap, de nem mindannyian tudjuk róluk, hogy
miben nyújtanak ki emel ke dõt, esetleg világszínvonalat. Így
vagyunk bizonyára Kiss Józseffel kapcsolatban is, aki nemrég
ért el világrekordot azzal, hogy az amerikai Perrisben 130
ejtõernyõs társával közösen egy új világrekord részese volt.
Fantasztikus teljesítmény ez Józsitól, aki már 38 éve
ejtõernyõzik, és több, mint 3700 ugrásnál jár. Oktat, táboro-
kat szervez. Tanítványai közül sokan lettek eredményes for-
maugrók, akik külföldi nagyobb ugrásokban is részt vettek
már. De visszatérve a világrekordra, annak érdekessége, hogy
azt azon a reptéren érte el ejtõernyõsünk, melyen többek kö-
zött Tom Cruise is ugrani szokott. Kiss Józsitól megtudtuk,
hogy mi kellett ahhoz, hogy megszülessen a világrekord:

– A mostani rekordban 130 fõ, hat gépbõl ugrott ki 5800
méter magasságból. A szabadesés kb. 90 másodperc volt.
Az alakzatok felvételére kb. 60 másodperc állt rendelkezé-
sünkre, és egy ugrásból két alakzatot vettünk fel. Az ugrás
attól lett formaugró világrekord, mert kettõ pontos formaugrás
volt, azaz egy zuhanás alatt két alakzatot kellett gyorsan és
szinte tûpontosan felépítenünk. Ez mind a 130 embertõl kon-
centrációt, odafigyelést, és maximális teljesítményt igényelt.

Józsi mellett még egy magyar ejtõernyõs Verebes-Kéri
Hanga vette ki részét a rekordból. Nem véletlen, hogy a mos-
tani eredmény után a szervezõbizottság már jegyzi a nevüket
és közeljövõben is számítanak rájuk. 

Szárszó Lajos
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KISS JÓZSI, A MI VILÁGREKORDERÜNK!
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Baracs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Bevételi forrás

Intézményi
Pénzeszköz Állami HelyiI. Kötelezõ feladat

Kiadás
mûködési

átvétel támogatás adó
bevétel

Önkorm. igazgatási tevékenység 59 250 054 40 000 52 318 909 6 891 145

Önkormányzati jogalkotás 35 319 032 224 473 3 331 002 972 400 30 791 158

Községgazdálkodás 16 219 185 9 869 227 6 349 958

Közvilágítás 6 858 000 6 858 000 0

Köztemető fenntartás 4 725 071 350 000 1 806 627 2 568 444

Közutak üzemeltetése, fenntart. 3 048 000 3 048 000 0

Óvodai nevelés bér és járulék 58 300 212 55 958 352 2 341 860

Óvodai működés 7 206 828 7 206 828 0

Óvodai étkezés 19 741 825 2 534 717 7 350 075 9 857 033

Iskolai étkezés 14 427 105 6 404 502 4 155 925 3 866 678

Zöldterület kezelés 1 285 875 1 285 875 0

Segélyezés 5 488 800 5 038 800 450 000

Szünidei gyermekétkeztetés 65 604 34 371 31 233

Sportlétesítmény üzemeltetés 553 730 553 730

Szociális étkeztetés 18 878 224 9 267 078 3 725 520 5 885 626

Házi segítségnyújtás 7 638 848 1 061 720 3 325 000 3 252 128

Üzemeltetési egyéb szolgáltatás 11 196 878 11 196 878

Közművelődési intézm. működt. 20 258 687 1 200 000 10 011 034 9 047 653

Könyvtári állomány gyarapítás 630 000 630 000

Önkormányzati vagyon működt. 19 794 825 19 794 825 0

Közfoglalkoztatás 10 748 482 10 270 742 477 740

Család- és nővéd. eü. ellátás 13 005 854 9 759 600 3 246 254

Könyvtári szolgáltatás 121 200 121 200

Települési hull. begyűjt., szállítása 2 679 700 2 679 700

Család- és gyermekjóléti szolg. 16 611 038 9 365 201 7 245 837

Fogorvosi alapellátás 529 849 529 849

Fogászati ügyelet 280 000 280 000

Háziorvosi alapellátás 2 200 213 152 400 2 047 813

Háziorvosi ügyelet 1 959 600 559 908 1 399 692

II. Önként vállalt feladat

Civil szervezetek támogatása 4 500 000 4 500 000

Önkorm. által nyújtott lakástám. 3 400 000 141 608 3 258 392

ÖSSZESEN 366 922 718
40 877 315 24 215 260 182 330 144 119 500 000

366 922 718
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A településen az utóbbi idõben jelentõs gondot okoz a köz-
területen gazdátlanul kóborló ebek számának megnöveke-
dése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem
sajnos legtöbbször felelõtlen emberi magatartást. A kutyák
gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját
lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem gondatlanság-
ból, nemtörõdömségbõl az ebeket közterületen, mások in-
gatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az
sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzle-
tekbe, óvodába, iskolába stb.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
193. § (1) bekezdése szerint:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-

területre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadász-

területen – a vadászkutya és a triflakeresõ kutya kivételével
– póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési esz-
közön – vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya
kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy ját-
szótérre – vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ
kutya kivételével – beenged, illetõleg bevisz,

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelõ figyelmeztetõ táblát, szabálysértést követ el.

„A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeirõl”
A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ ma-

gatartást követ el, aki:
b) a tulajdonában lévõ vagy felügyelete alatt álló eb

más tulajdonában lévõ magánterületre, vagy közterü-
letre való át-, illetve kijutását nem akadályozza meg,

h) közterületen ebet póráz – és veszélyes eb esetén
szájkosár – nélkül sétáltat,

A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kettõszázezer forintig
terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható az a természetes sze-
mély, aki e rendeletben meghatározott közösségi együttélés
alapvetõ szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondos-
kodni köteles az állat megfelelõ és biztonságos el he lye zésérõl,
szakszerû gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm.
rendelet értelmében, aki az állatok védelmére és kíméletére
vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi
bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege
15 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók
szerint növelhetõ, felsõ összeghatár nincs. A határidõre meg
nem fizetett állatvédelmi bírság – adók módjára behajtandó
– köztartozás.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) be-
kezdése szerint belterület közterületén – kivéve az ebek fut-
tatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét

a felelõs kutyatartás általános szabályaira.
Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó

jogszabályok elõírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák
kötelessége, egyben felelõssége is.

Sebestyén Tamás ftrőm
körzeti megbízott

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására!

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Dr. Széchenyi István Egészségközpont Meri-DimV1-0 ás számítógépes rendszerével teljeskörû

INGYENES egészségügyi állapotfelmérést végzünk!

VIZSGÁLT TERÜLETEK: 
tüdõ, vastagbél, szívburok, anyagcsere, szívizom, vékonybél, lép, máj, gyomor, epe, húgyhólyag, vese.

2020. február 12-én 10:00 órától 14:00óráig, 
Baracs, Idõsek Napközi Otthona (Kossuth L. u. 11. )

VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT A HELYSZÍNEN KIÉRTÉKELJÜK. AZ EREDMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN 
SZAKÉRTÕNK ÁLTAL JAVASOLT KEZELÉSEK MEGBESZÉLÉSÉRE VAN LEHETÕSÉG! 

Házaspárok és idõsebbek idõpontot kérhetnek!

Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést, 
és nem állít fel diagnózist!

KIS ISTVÁN – Meri-Dim szakértõ és Okleveles Vitamin Tanácsadó

INFORMÁCIÓ: 0630 997 1735 – 0670 335 3984
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Jó évet zárt a BNE
A Baracsi Nagycsaládos Egyesület a
2019-es évben gyarapodott mind a
gyerekek, mind pedig a családok szá-
mában. Részt vettünk az évet nyitó ci-
vilnapon, és képviseltettük magunkat
az évet záró adventi rendezvényeken
és a falukarácsonyon is. Támogattuk
az iskola Széchenyi-heti rendezvényeit. 

Nyáron Tamásiban pihentünk egy
napot közösen. Októberben immár 23.
alkalommal megrendeztük a szüreti fel-
vonulást, mely a környék települései
között továbbra is az egyik legnívósabb
ilyen rendezvény. Több mint egy tucat
lovaskocsi és hintó, és majd kétszer
ennyi lovas emelte a menet fényét, va-
lamint a két baracsi táncegyüttes mellé

számosan csatlakoztak a felvonulók-
hoz. Köszönjük, hogy az állomásokon
továbbra is szeretettel és roskadozó
asztalokkal várnak minket, ezzel is se-
gítve e szép hagyomány megtartását.
Az esti szüreti bál teltházas rendezvény
volt, sokan ropták a táncot a Szamaras
zenekar muzsikájára. A majd’ kétnapos
munka embert próbáló volt az egyesü-
let tagjai számára, de a falu lakóinak
részvétele bizonyítja, hogy érdemes to-
vább vinnünk ezt a hagyományt. Kará-
csony és Szilveszter között, december
28-án közösen is ünnepeltünk és bú-
csúztattuk el az esztendõt.

Bebesi Csaba

Köszönet 
az adó 1%-ért

Baracsi 
Nagycsaládos
Egyesület

Adószámunk:
18486908-1-07

A képen egy különleges esemény: (terheléspróba) a szüreti menet próbálja ki az új helyszínen a búcsú szórakoztató eszközeit

A 2018. év folyamán átvettünk egy már
létezõ egyesületet, a Duna Menti Lovas-
sport Egyesületet, ezzel sikerült a kör-
nyékben egy hiányt pótolnunk.
Lehetõség nyílt arra, hogy biztosítsuk
azon fiatalok számára a hátteret, akik
nemcsak hobbi szinten kívánnak a lovak-
kal foglalkozni, hanem – egy kicsikét ma-
gukat és a lovukat kipróbálva, egy szintet
feljebb lépve – versenyezni. Tevékenysé-

günket a Magyar Lovasudvarral szorosan
együttmûködve végezzük.

Közös munkánk eredménye volt a ta-
valy december 31-én szervezett „lovas
körút a faluban”. A településünkön élõ ló
tulajdonosok közül szinte mindenki részt
vett a programon, fogattal vagy lóháton,
sõt a szomszéd településrõl is volt ven-
dégünk. Ebben a pár órában együtt, kö-
zösen hódolhattunk szenvedélyünknek: a

lónak. Kihasználtuk településünk adott-
ságát, jó nagy kört sikerült megtennünk
a napsütéses idõben. Az út után akinek
volt rá lehetõsége és ideje, vendégül lát-
tuk a Magyar Lovasudvar lovardájában
virslivel, forró teával, forralt borral egy be-
szélgetésre.

Reméljük, mindenki jól érezte magát,
2020. december 31-én is találkozunk! 

Simonné Zelnik Angéla

DUNA MENTI LOVASSPORT EGYESÜLET
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Baracs Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az EFOP-1.2.11-
16-2017-00007 pályázati azonosító számon elnyert támogatás ke-
retében pályázatot hirdet „Itthon Baracson” Támogatás elnyeré-
sére.

A 2020. évi támogatási megvalósítási idõszakok 
• 2020. 03. 01-tõl 2020. 05. 31-ig 
• 2020. 06. 01-tõl 2020. 09. 30-ig 

A támogatásra több ízben is lehet pályázni, amennyiben az adott
évi keret és az adott évi pályázók száma ezt lehetõvé teszi. Egy sze-
mély azonban legfeljebb 24 hónapnyi támogatásban részesülhet a
projekt idõtartama alatt. Egy háztartásból egy idõszakra legfeljebb
egy személy pályázhat. 

1. Pályázati támogatásban az részesülhet, aki megfelel az alábbi
feltételeknek:
1.1 életkora betöltött 18–34 év,
1.2 életvitelszerûen – igazoltan – Baracson lakik,

(Egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerûen egy
ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerû lakó-
helyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életvi-
teléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatáso-
kat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsõdleges el ér -
he tõségi címeként – levelezési címeként – jelenik meg a ha-
tóságoknál, köz mû szol gál ta tóknál.)

1.3 egészségügyi vagy oktatási-nevelési vagy szociális, kerté-
szeti, mûszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi, admi-
nisztratív, szakipari munkakörben végzi a munkáját Baracson
vagy

1.4 egészségügyi vagy oktatási-nevelési vagy szociális, kerté-
szeti, mûszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi, igaz-
gatási területen folytat középfokú vagy felsõfokú tanulmá-
nyokat, melyek várhatóan a projekt idõtartama alatt
befejezõdnek vagy

1.5 munkavégzés céljából ingázásra kényszerül Baracs és a
munkahelyének települése között és olyan önkéntes tevé-
kenység végzésére, vagy azon alapuló eredmény létrehozá-
sára vállalkozik, amire Baracs lakóközösségének szüksége
van. (lásd 4.3 pont)

1.6 vállalkozási tevékenységet végez és vállalkozásának székhe-
lye és telephelye is Baracson van (egyéni vállalkozó, bt. ese-
tében beltag, kft. esetében többségi tulajdonos).

2. Kizáró tényezõk:
A támogatásra nem pályázhat az önkormányzat vezetõ tiszt ség -
viselõje, az önkormányzati képviselõ-testület tagja, valamint ezen
személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója: házastárs, egyene-
ságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõ, testvér.

A) pályázati rész
A pályázat keretében civil és egyházi szervezetek, egyesületek 

– legalább 2 órás és 
– minimum 12 fõ részvételével 

megtartott rendezvényeinek/eseményeinek 
– legalább 4 órát kitevõ 

önkéntes szervezésébe és lebonyolításába vonhat be, 
– legfeljebb 4 fõ, 16 és 34 év közötti 

baracsi fiatalt.

A támogatást elnyerõ személy vállalja, hogy a civil- vagy egyházi
szervezettel együttmûködve ökéntes tevékenységet végez  az alábbi
eseménytípusokban:

– Közbiztonsággal kapcsolatos események
– Tûzvédelemmel kapcsolatos események
– Idõskorúak rendezvényei
– Rekreációs és sporttevékenységek, események
– Testvértelepülési események
– Hitéleti rendezvények, események

A támogatott fiatal az esemény elötti (szervezés) és az esemény
(lebonyolítás) hónapjára kaphat 25 000–25 000 Ft támogatást.

Az esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos önkéntes
tevékenységet  fotóval és videóval, illetve a civil- vagy egyházi szer-
vezet írásos igazolásával kell alátámasztani.

Az igazoló dokumentumoknak a támogatásban részesülõ fiatal sze-
mélyes részvételét kell hitelt érdemlõen bizonyítania, mind az
elõkészítés, mind a lebonyolítás idõszakára.

A 2 hónapra szóló támogatás az esemény lebonyolítása és annak
igazolása után folyósítható.

B) pályázati rész
Baracson élõ 16–34 éves fiatalok 

– minimum 4 
– maximum 6 fõs csoportja 
– legalább 2 órás és 
– minimum 20 fõ részvételével 

megtartott rendezvényt/eseményt szerveznek és bonyolítanak le. 

A szervezõ-lebonyolító csoport tagjaként a támogatást elnyerõ sze-
mély vállalja, hogy az alábbi eseménytípusokban végez önkéntes
tevékenységet:

– fenntartható mezõgazdasági termelés népszerûsítése
– falukép javítása (tereprendezés, közterület- és épületfelújítás)

vagy 
– generációk együttélésének elõsegítése  az alábbi témákban:

• jószolgálat (szociális, oktatási terület)
• kultúra
• gasztro
• rekreáció

A támogatott fiatal az esemény elötti (szervezés) és az esemény
(lebonyolítás) hónapjára kaphat 25 000–25 000 Ft támogatást.

Az esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos önkéntes
tevékenységet fotóval és videóval kell alátámasztani.

Az igazoló dokumentumoknak a támogatásban részesülõ fiatal sze-
mélyes részvételét kell hitelt érdemlõen bizonyítania, mind az
elõkészítés, mind a lebonyolítás idõszakára.

A 2 hónapra szóló támogatás az esemény lebonyolítása és annak
igazolása után folyósítható.

C) pályázati rész
Támogatásban részesülhet az a Baracson élõ 16–34 éves fiatal,
aki Baracs életérõl, annak jövöjérõl ír cikket a helyi újságban
1 nyomtatott oldal (4 hasáb) terjedelemben az alábbi témákban:

– Közbiztonság
– Tûzvédelem
– Rekreációs, sport 
– Testvértelepülési kapcsolatok
– Hitélet 
– Fenntartható mezõgazdasági termelés népszerûsítése
– Falukép javítása 
– Generációk együttélésének elõsegítése 
– Vállalkozói lét

A cikknek a fenti témák ösztönzõ oldalát kell bemutatnia, a közös-
ségi együttmûködésre építve. A cikket elektronikus formában az ön-
kormányzat és a támogatott is megosztja a közösségi médiában.

A támogatott fiatal önkéntes vállalása nyomán írásonként
15 E Ft/hó támogatást kaphat.

A támogatás a cikk nyomtatott megjelenlése után folyósítható.

A pályázati jelentkezési lapokat a Baracsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán lehet átvenni és ugyanott kell leadni, lezárt borí-
tékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Itthon Baracson Támoga-
tás pályázat”. 

Baracs Község Önkormányzata háromoldalú támogatási szerzõdést
köt a támogatást elnyert személlyel és a személy által kiválasztott
civilszervezettel.

Pályázati határidõ: 2020. február 20. 12 óra
Bõvebb információ kérhetõ: Zsákovics Kata (0625 521 010)

Baracs Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Pályázati felhívás 
„Itthon Baracson” Támogatásra 
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Az U15-ös fiú röplabda válogatott, melynek iskolánk 8. osz-
tályos tanulója, Kuti Márk László is tagja, december 20-tól
22-ig Izsákon edzõtáborozott, majd folytatásként december
26-án reggel elutaztak az olaszországi Pordenonéba, ahol a
3. Winter CUP tornán vettek részt. Az utolsó napon a 7. helyért
az Aurora Volleyball ellen mérkõzött a csapat, ahol szép
játék kal 2:0 arányban gyõztek.

EGY ÚJABB CSEREKAPCSOLAT KEZDETE 
A Dózsa Iskola röplabdásai, a DSE vendégjátékosaival kiegé-
szítve, január elsõ hétvégéjén 3 napra Grazba utaztak az UVC
Graz Volleyballakademie meghívására egy nemzetközi U15-
ös röplabdatornára. Négy ország: Ausztria, Németország,
Csehország és Magyarország részvételével 24 csapat versen-

gett Grazban a Blue Box Arénában a Dreikönigsturnier Graz
elnevezésû tornán. A kiutazó lány- és fiúcsapat tagjai a pén-
tek és szombat estét osztrák családoknál töltötték, így ott is
gyakorolhatták a német és az angol nyelv használatát. A ma-
gyar gyerekek azoknál a családoknál aludtak, akiknek a gye-
rekei ellen a kétnapos verseny során kétszer is meccset kel-
lett játszaniuk. Iskolánkat DSE játékosaként két 8. osztályos
tanuló, Kuti Márk és Makó József képviselte. Itt szeretnénk
megköszönni a lehetõséget Feketéné Bodnár Ildikó tanár -
nõnek, aki megszervezte és lehetõvé tette gyerekeink rész-
vételét a DSE támogatásával.

Fényképek a DSE Röplabda Akadémia honlapjáról
a 17-es számú mezben Kuti Márk László 

HATALMAS SIKER A NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYEN
Az elõadómûvészetben nem új mûveket hozunk létre,
hanem a már lejegyzett mûvek élményszerû átélését
tesszük lehetõvé. Fõ ágai a színházmûvészet, a
szavalómûvészet, ének-, tánc- és hangszeres zene. Az
elõadandó mûben az elõadómûvész a maga felfogását
érvényesíti.

Iskolánk tanulói többféle elõadómûvészetben is je-
leskednek. A népdaléneklés évek óta kiemelten sike-
res mûvészeti ág.

A magyar kultúra napja alkalmából a Dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnáziumban hagyományosan meg-
rendezett népdaléneklési versenyen iskolánk énekesei
fantasztikus eredményt értek el. Trenka Barbara ki-
emelt arany mi nõsítést, Gerháth Zalán arany
minõsítést, az 5. osz tá lyos Baracsi vidám fiúk fi-
úkórus (Gerháth Zalán, Farkas Áron, Kóródi Valen-
tin, Tóth Dániel, Németh Milán, Szuro mi Donát,
Szabó Barnabás, Nagy Dominik) ki emelt arany
minõsítést érdemelt ki.

A kitartó gyakorlás és akarat meghozta gyümölcsét.
Nagyon büszke vagyok rájuk.

Ritka az olyan alkalom, amikor a közönség és a
szakma elragadtatása találkozik a zsûri értékelésével.
A versenyen nemcsak a zsûri, hanem a közönség is
ünnepelte éneke seinket.

Újvári Csilla

BARACSI FIÚK A RÖPLABDA CSAPATBAN
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Elkészítés:
A szegfűszeget és a szegfű-
borsot a mozsárban összetör-
jük, majd hozzáadjuk a többi
fűszert és összekeverjük. Egy
kis lábosba tesszük a mézet
és a fűszereket, és addig me-
legítjük, amíg a méz felforr.
Összekeverjük és hozzáadjuk
a vajat, amit hagyjunk telje-
sen elolvadni. Egy tálban ösz-
szekeverjük a lisztet a szóda-
bikarbónával. A cukrot és
három tojást robotgépben ha-
bosra keverjük, majd a robot-
gépet alacsony fokozatra kap-
csoljuk és váltakozva a hab-
hoz keverjük a lisztet és a
mézes keveréket. Nehéz, ra-
gacsos masszát kapunk. Ki-
szedjük a keverőtálból, fóli-
ába tekerjük és éjszakára a
hűtőbe tesszük. A hűtőből ki-
véve hagyjuk egy kicsit felen-

gedni a masszát, 3 részre
osztjuk, formázzuk. 180 fokra
előmelegített sütőben 5-7
perc alatt megsütjük.

Hozzávalók a krémhez:
300 gramm mascarpone
3 csomag vaníliás puding
7 dl tej
ízlés szerint cukor
0,5 l habtejszín

A krém elkészítése:
A pudingot a tejjel, cukorral
megfőzzük, ha teljesen kihűlt
hozzáadjuk a habtejszínt és
felkeverjük, majd óvatosan
hozzákeverjük a mascarpo-
net. Habzsákba töltjük, és a
lapokat megtöltjük.
Díszítés: saját készítésű fon-
dant, temperált csokoládé,
hab karika, habcsók, kandíro-
zott narancshéj, leesett tész-
tából mézeskalács.

MÉZESKALÁCS TORTA RECEPT (I. HELYEZETT)

12,5 dkg méz
15 dkg vaj
15 dkg világos barnacukor
50 dkg liszt
1 narancs reszelt héja
1 tk őrölt fahéj

1/2 tk szegfűszeg
1/2 tk szegfűbors
1 tk őrölt gyömbér
1/2 tk őrölt szerecsendió
1tk szódabikarbóna
3 db tojás

HOZZÁVALÓK:

A templomosi falurész idõsei többször szóvá tették: „A mi temp-
lomunkról miért nem lehet olvasni az újságban?” Kérdésük
jogos volt! Talán azért nem kerültek papírra az itteni események,
mert nem egyszerû leírni az apró csodákat, amelyek a templo-
munkban és környékén történnek!

A mi kis templomunk feleakkora, mint az apátszállási. Ha
egyedül van az ember, akkor sem érzi magát elveszettnek
benne, mint a hatalmas templomhajók hatalmas oszlopai kö-
zött. Voltak már francia látogatóink, és innen, a me gyénk bõl is
kedves vendégek. Büszkén mondhatom, hogy mindenkinek tet-
szett a templomunk!

A szentmisét kevesen látogatják, javarészt idõsek, de van
három fiatal család, akik gyermekeikkel együtt rendszeresen
jelen vannak. Gyakran szoktunk imádkozni betegeskedõ
ismerõsökért, barátokért, falubeliekért, kérjük a Jóisten kegyel-
mét, hogy bátran viseljék a megpróbáltatásaikat. 

Kis közösségünk együtt megéli az egyházi ünnepeket.
A maguk módján hozzájárulnak az ünnep szebbé tételéhez.
Lehet, hogy az „csak” pár szál virág, barka, amit a kertjükben
nevelgettek, vagy fenyõfa, amelyet évekig gondosan ápoltak,
vagy horgolt karácsonyfadíszek, amelyek hosszú esték fáradsá-
gos munkáját dicsérik. Apró kezek lelkesen díszítik a karácsony-
fát, építik a betlehemet, elkészítik a gyertyákat Gyertyaszentelõ
Boldogasszony ünnepére. A gyerekek hol odafigyelve, hol eláb-
rándozva ministrálnak a szentmisén.  Most karácsony elõtt a
hittanos gyerekekkel meglátogattunk vándor betlehemes
mûsorral családokat, idõs embereket, nemcsak Templomoson,
hanem Apátszálláson is. Sikerült felidézni gyerekkori emlékeket,
meghittebbé tenni a karácsonyi készülõdést. Könnyeket csaltak
nemcsak a házigazdák, de az én szemembe is.  

2018 õszén egyházközségünk egyik hölgy tagja, több hetes
kemény munkával, a faragott stációképeket és oltárt

milliméterrõl milliméterre, milliónyi lyukból megtisztította a szú-
tól. Nem volt kis feladat, de megküzdött vele! Ha férfierõre volt
szükség, mindig akadt kéz, aki segített cipekedni, emelni, kala-
pálni, faragni. A szorgos asszonykezekrõl sem feledkezhetünk
meg, akik a rendszeres takarításban segédkeznek. Még jó, hogy
ilyen kicsi a templomunk, mert könnyebb pókhálózni, és vannak
bátor férfiak, akik megbirkóznak a 3-4 méteres magasággal!

Kicsi a templomunk, de a templomkert annál nagyobb. Éves
szinten rengeteg munkát ad a kert rendben tartása, és soha
nem érünk a végére. Egyszer sem maradtam egyedül a feladat-
tal. Szülõk, nagyszülõk, gyerekek jöttek és segítettek. Együtt dol-
gozni jó, együtt játszani, ha már unalmas a munka, még jobb,
errõl a gyerekek tudnának mesélni. 

Nagyon hálás vagyok annak, aki hétrõl hétre kérés nélkül le-
vágja a fûvet, vagy aki megkapálja a virágágyást! De annak is
hálás vagyok, aki akkor jön segíteni, amikor hívom! 

Mindezt miért tesszük? „Mindent Isten nagyobb di csõ sé gé re!”
23 évvel ezelõtt költöztünk a férjemmel ebbe a faluba. Rá pár

évre az akkori plébános felkért minket, hogy legyünk a világi
segítõi az egyházközségben. Nem könnyû feladat! De hiszem,
hogy a Jóisten segítségével, példamutatással és szeretettel
semmi sem lehetetlen. 

A cikkem elején apró csodákat emlegettem, amelyek a kis
templomunk környékén történnek. Nem tudom, sikerült-e leír-
nom a leírhatatlant, az Isten végtelen szeretetét a sok segítõ
dolgos kézben! Ha valaki „kíváncsi” rá, jöjjön el, akár a szent-
misére, akár a dolgos hétvégékre, és tapasztalja meg!

„Nem várom, nézd: Nem kell, hogy járj tó vízén, a kereszten
megfeszülj, nem kell a vízbõl bort csinálj! Mit mondjak még!?
Ennyi és kész! (Kowalsky meg a Vega)

Simonné Zelnik Angéla  

A MI KIS TEMPLOMUNK
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Szép és színvonalas gyakorlatokat láthatott a kilátogató
sportszeretõ közönség a baracsi Faluházban. A tornászok
megyei diákolimpiáját rendezték meg sok ügyes baracsi kis-
lány és egy kisfiú részvételével. 

A versenyzõk formája biztató volt, sokat fejlõdtek a legfia-
talabb tanítványaink is. Igazán öröm volt látni, hogy milyen
sok tehetséges kislány bontogatja szárnyait ebben a tanév-
ben is. A legjobbak hamarosan országos elõdöntõn bizonyít-
hatnak. 

Az egyéni verseny dobogósai a következõk lettek: Kovács
Luca Napsugár, Gara Zsófia, Farkas Olívia, Virág Jázmin, Kiss
Zsófia, Barányi Bíborka, Gáspár Enikõ, Fodor Maja, Osztríder
Hanna, Kiss Beatrix Ivett, Jónás Vince. 

A csapatverseny érmeseinek és az egyéni dobogósoknak
is jár a dicséret.

Benkéné Juhász Márta

MEGYEI TORNA DIÁKOLIMPIA BARACSON
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2019 decemberében is több rendezvé-
nyen vettek részt a könyvtárhasználók.
Hagyománnyá vált, hogy az év utolsó
hónapjában a könyvtár elõtti fára kihe-
lyezzük a madáretetõt. Elõtte almát
fûzünk fel, madáreleséget készítünk, a
könyvtárba járó gyerekekkel közösen.
A madarak táplálása tavaszig tart. 

A tél közeledtével környezetünket
igyekszünk vidámabbá tenni. Tavaly egy,
az idén két fát sikerült színesbe öltöztet-
nünk a könyvtár elõtti parkban. A kötött
darabokat készítették: Héringné Rózsika,
Katonáné Erzsike és Viczai Lászlóné.
Munkájukat köszönjük szépen!

Nagyon fontosnak tartjuk a hulladék-
csökkentésre felhívni minden ember
figyel mét, különösen a gyermekekét.
A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola
csatlakozott az Európai Hulladékcsök-
kentési Héthez. A tanulók az újrahasz-
nosítható anyagokból játékokat, haszná-
lati tárgyakat készítettek. Tóth Péterné
Csilla tanárnõ a csemetékkel berendezte
a kiállítást, hogy az érdeklõdõk megnéz-
hessék az alkotásokat a galériánkban.

Felélénkült a „KönyvtárMozi” vetítés.

Elsõ ízben a Baracsi Négy Vándor
Óvoda Lepke csoportosai látogattak el
hozzánk A Vízipók, a csodapók címû
rajfilm epizódjain mulattunk. A 3. osz-
tályosokkal a megunhatatlan Vuk rajz-
filmet vetítettük le. Az 5. osztályosokkal
szintén egy rajzfilmet néztünk, a János
vitézt. A 6. osztályosok a Keménykalap
és krumpliorr címû filmet látták. A 7.
osztályosok egy komoly történelmi film
élményével gazdagodhattak melynek
címe: Egy magyar nábob. Végül a 8.
osztályosok az István, a királlyal zárták
2019 évre a „KönyvtárMozit.” 

Eközben megszületett az ötlet az
óriás malom építésére. A könyvtár ga-
lériájában Volman Ferenccel és három
kislánnyal készítettük a malomtáblát.
A terv valóra vált, azóta is nagy sikernek
örvend. 

Figyelem! A malom szakkör idõpontja
változott! Minden héten kedden 13 óra -
kor találkozunk a könyvtárban! 

2020. január 28-án a Baracsi Négy
Vándor Óvoda Katica csoportosai
könyvtárlátogatásra érkeztek az intéz-
ménybe. Öröm volt látni a gyermekek

érdeklõdéstét a könyvek és a könyvtár
iránt. A beszélgetés során kiderül, hogy
a karácsonyi ajándékok között mese-
könyvek is megbújtak. A kicsiket a nép-
zene és a néptánc is rabul ejtette.
A szomszédos teremben a magyar nép-
tánc oktatást is meglesték, mert nem
mertek bemenni. Péter bácsi hívására
bátrabbak lettek a kíváncsiskodók, és
többen is kipróbálták a néptánc alaplé-
péseit. 

A faluházban 2020. január 22-én A
honfoglalás téveszméi címmel érdek -
feszítõ elõadást tartott Horváth Béla
történész. Ezt követõen két naplót aján-
dékozott könyvtárunknak a századfor-
duló elejérõl. Pontosabban Elõre me ne -
teli mulasztási naplót (1904–1905 és
1906–1907), baracsi kisdiákok adata-
ival. A könyvtárban meg lehet tekinteni,
keresni õseink neveit, akik ebben az
idõben itt éltek. Ezúton is köszönjük
Horváth Béla felajánlását!

2020-ban is minden régi és új olvasót
szeretettel várunk!

Gárgyán Attiláné
könyvtáros

KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK

FELHÍVÁS
Baracs Könyvtári Információs és Közös-
ségi Hely várja azokat a baracsi ember-
eket, akik közkinccsé tennék szakdolgo-
zatukat, tudományos írásukat bármely
témában.
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HORGÁSZGYÛLÉS
Kedves Sporttársnõk és Sporttársak!

2020. február 13-án, csütörtökön 17 órai kezdettel
horgászgyûlést tartunk a Faluházban.

Napirenden lesz a vezetõség évértékelõje, 
a tavalyi év tapasztalatai,

és elképzelések a következõ szezonra.
Ezt követi a tagság véleményének

és észrevételeinek meghallgatása és megvitatása.
A fenti témák fontossága miatt kérünk mindenkit,

hogy lehetõség szerint jelenjen meg,
és aktív részvételével segítse társaságunk fejlõdését!

Köszönettel, a vezetõség nevében:
Zarándok György

TEMPLOMUNK HÍREI

Jeles ünnepeink voltak januárban: 6-án Víz -
keresztkor Urunk megjelenésére emlékeztünk.

12-én Urunk megkeresztelkedését ünnepeltük
a szentmisében.

Az életadó víz és só szentelése is megtörtént.
Farsang ideje van. Lebontottuk a templom

fenyő it. Az elszállításukat Gaál István és Erika
csapata végezte. Hálásan köszönöm a segítsé-
güket.

A régi, elavult hangosítást is leszereltük
templomunkban. Ezt Möszmer Antalnak kö-
szönhetjük. Már az új üzemel. Reméljük, ezt is
hosszú éveken át használhatjuk.

Szervezzük a virágvasárnapi orgonakoncer-
tünket. Műsortervünk két részből áll. Az első
részben ifjú művészeket mutatunk be. Kiss
Péter, volt tanítványunk elhozza két évfolyam-
társát, akikkel trióban és szólóban szerepelnek
(harmonika, klarinét, klasszikus gitár). A máso-
dik részben a tavalyi virágvasárnapon is nagy
tetszéssel szerepelt Almásy László Attila orgo-
naművész orgonál. 

A zene iránt érdeklődőket már most szeret-
ném meghívni a koncertre. Időpontja: április 5.
17 óra.

Tervezzük a templom és plébánia előtti kerí-
tés oszlopainak felújítását és a templom belse-
jében omladozó lábazatok javítását. Ehhez is
várjuk a támogatásokat.

Legközelebbi irodai napunkat február 14-én
10 órakor tartjuk a plébánián.

Hortyi Lászlóné

Köszönet az adó 1%-ért

A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület 
minden tagja nevében köszönetet mondok mindazoknak,

akik adójuk 1%-át az egyesületnek felajánlották.

Kérjük, támogassák továbbra is egyesületünket!

Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület

Adószámunk: 18490578-1-07

Köszönettel: Katona Mihályné, elnök

Kedves Olvasók!

Köszönjük, hogy 2019-ben adójuk 1%-át 
Alapítványunk részére ajánlották fel!

Kérjük, hogy idén is támogassák iskolánkat, 
tanulóinkat és rendezvényeinket 

adójuk 1%-ával!

Baracs Oktatásáért Alapítvány
Adószám: 18753167-1-07



Kedves
Baracsi Véradók!

A tavalyi évhez hasonlóan most is szeretnék egy rövid
összefoglalót készíteni az elõzõ esztendõrõl.

Május 14-én, az elõzõ év elsõ véradásával meg -
egye zõen, ismét negyvenketten jöttek el, immár a
Falu házba áthelyezett véradásra.

Nagy siker részese lehetett kis közösségünk június-
ban, a VÉRADÓK VILÁGNAPJA alkalmából az Országos
Vérellátó Szolgálat „EZÜST PELIKÁN” díját kapta
Danics ka Sándor véradónk!

Október elsején negyvenöten jöttek el a községünk-
ben szervezett véradásra.

Decemberben a Vöröskereszt Dunaújvárosi Szerve-
zete A VÉRADÓK NAPJA ünnepségen négy jubiláló tár-
sunkat jutalmazta meg. Renyákné Saci 60, Vicai
Tibor 80, Danicska Sándor 90 és Lovász János
105 alkalommal nyújtotta a karját segítségül.

Példás tavalyi évet tudhatunk magunk mögött, hi-
szen 87 önzetlen segítségnyújtást és számos elisme-
rést értünk el!

Eredményeinket nézve köszönet és tisztelet illet
meg minden Véradótársamat, akik részvétele nélkül
2019-ben ezt az eredményt nem értük volna el!

A 2020-as véradásokat tervezve már a baracsi
dátu mokat be tudjátok írni a naptárba. A szokásos két
idõpont, az elsõ május 5., a második október 6. Aki
szeret „ügyeskedni”, vagyis számításokat végezni, már
tervezhet!

A véradással kapcsolatos és helyi információkat
megtaláljátok a facebook „Baracsi Véradók” oldalán.

https://www.facebook.com/baracsiveradok/
Nem utolsó sorban köszönet az Önkormányzatnak

és mindenkinek, aki segítette a  munkámat!
Bízom benne, hogy minél többen átéljük a segít-

ségnyújtás örömét a véradás által!

Kívánok mindenkinek jó egészséget!

LEGYÉL BARACSON VÉRADÓ,
MERT BARACSON VÉRT ADNI JÓ!

Lovász János
véradószervezõ

PRÍMAGÁZFUTÁR – PARTNER
PB-GÁZPALACK CSERE

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
DUNAÚJVÁROS 30-km-es körzetében

CSÜTÖRTÖKÖN BARACS ÉS KISAPOSTAG

Telefon: 0620 285 4544
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