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Falunapunk az ismert vírus miatt elmarad. Enyhítések
továbbra sincsenek, így esélyünk sem volt a megtar-
tásra. Ezen jeles ünnephez tartozik a kitüntető címek
átadása, amikor is a lakosság javaslata alapján a kép-
viselő-testület döntése megszületik, és ünnepélyes ke-
retek közt megköszönjük a falunkért végzett kiemelkedő
munkát. A Falunap helyett most a Vezér parkban lévő
Baracs vezér koszorúzása ad lehetőséget a méltatások
elmondására. A szobor megszületése óta ebben az idő-
szakban emlékezünk meg falunk névadójáról. A meg-
emlékező műsor után kerül sor a díjak, kitüntetések át-

adására. Azt követően – ha sokan leszünk, akkor egy
szerény vendéglátás –, majd kötetlen beszélgetés kö-
vetkezik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk augusz-
tus 7-én 18 órára!

„Közéleti téma” mindig akad. Most az, hogy a nagy
meleg és előtte az esős idő rekord mennyiségű szúnyo-
got eredményezett. Erről, sokak szerint az önkormány-
zat tehet - ez természetes. Az is természetes, hogy évek
óta küzd a katasztrófavédelem a szúnyogok ellen,
amely harcba alkalmanként, mint most is, önkormány-
zatunk beszáll: soron kívüli irtást finanszírozva. Ez egy
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„Az ember komolysága azon a határon kezdődik, hogy mi az,

amit meg lehet neki mondani.”
Hamvas Béla

Folytatás a 2. oldalon



2 2020. augusztus BARACSI SZÓ

privilégium, hiszen a tőlünk nyugatra lévő szomszéd fal-
vakban semmilyen szúnyogirtás nincs, pedig ott is sok
van. Így nálunk lehet kritizálni a minőséget, a mennyi-
séget és mindenkinek vérmérséklete szerint bármit és
bárkit. Mert ide születni és itt élni előjogokat jelent. Itt
senkit nem csíphet meg szúnyog. Ez jog és kész. Ez
van. Természetesen mindent megteszünk, hogy ne le-
gyenek szúnyogok.

A másik, általánosan visszatérő probléma az égetés
vagy füstölés. Én magam is megpróbáltam egy szép
nyári napon a teljesen kiszáradt faágakat eltüzelni és
sajnos füstölt, így a csak próbának szánt adag elége-
tése után letettem erről a tevékenységről. Még szárad-
jon, és majd ősszel megpróbálom újra, talán utoljára.
Jövőre törvényileg tilos lesz az égetés. Ezen óriási prob-
léma kezelése érdekében önkormányzatunk vásárolt
egy ágaprító berendezést. Célunk, hogy a házaknál kép-
ződött faágak hasznosításra kerüljenek. Hívásra házhoz
megyünk, majd ott a helyszínen a gazda által levágott
fát - térítés ellenében - összeaprítjuk, majd elvisszük.
Ehhez megfelelő rendeletet kell alkotni, amely minden
jogszabálynak megfelel. 

A rendeletalkotás, a törvénykezés azért kell, mert a
közösségben vannak, akik az általános, a le nem írt, és
esetleg ki nem mondott evidenciákat már nem tartják
be. A mai kor embere már a leírt, kötelező iránymuta-
tásokat is próbálja kikerülni. Ebből adódóan a néhány
deviáns miatt a szabálykövetők joggal igénylik a szabá-
lyok betartatását. Ez azonban egyre nehezebb. Nehéz
például a gyorshajtás megakadályozása. Ez általános
probléma minden utcánkban, legfőképpen a főutcákon
lakók szenvednek ettől. Első ötlet a rendőri sebesség-
mérés. Ha ez megvalósul, akkor megy a gyors híradás,
hogy mérnek. Többen megállapítják, hogy „ezeknek
sincs jobb dolguk”. Ekkor a szabálykövetők hallgatnak.
Nem árulják el, hogy ők helyeslik az intézkedéseket.
Ezekben az esetekben látszólag azok kerülnek több-
ségbe, akiknek nem tetszik. Második megoldás a „fek-
vőrendőr”. Na igen, de ki előtt legyen?! Ha megvan az
egyezség, és a vonatkozó jogszabály is megengedi,
akkor lakossági kérésre megépíttetjük. A baj csak az,
hogy a jelentős többséget büntetnénk, mert hiszen le
kell lassítani, kuplungolni, majd gázt adni, újra felgyor-
sulni. Mennyivel jobb és egyszerűbb lenne betartani a
sebességhatárt és kényelmesen, úri módra autózni! 

Más, jóval csendesebb területen, a temetőben is fel-
fedezhető a szabályok be nem tartása. Jól látható
módon, könnyen beazonosíthatóan felismerhető, kinek
a hozzátartozói akarnak több területet maguknak. A te-
metésnek és a sírhelyeknek is megvan a szabályozása.
A fejfa, vagy kő elhelyezése is kötve van az egységes
kép kialakítása érdekében, csakúgy mint az is, hogy a
megváltott terület elé-mögé kis díszkertet építeni nem
lehet. Virágból, vázából bokorból gyertyából sem. Ért-

hető, hogy a szeretett hozzátartozó tiszteletét kívánja ki-
fejezni, de ezzel, akarva - nem akarva, azt árulja el, hogy
előbbre valónak tekinti magát bárkinél, közösségünket
nem tiszteli, és elárulja rosszul-neveltségét. Kérném
ezen sírhely előtti kertecskék felszámolását! Ezáltal
könnyebb lesz a fűkaszálás is. Óhatatlanul, véletlenül
belevágnak, és a sok műanyag virág, vázadarabocska is
ott éktelenkedik a fűben. A rosszul elhelyezett fejfakövet
is kérem áttenni a szabályos oldalra. 

Sok panaszt hallani a mai fiatalokról. Ne feledjük: ők
olyanok, amilyennek neveltük őket. Amit tőlünk és a
környezetüktől láttak. Mutassunk jó példát!

A bölcsőde és védőnői rendelő építésére a közbe-
szerzési kiírás megtörtént. Nyolc építőipari céget kér-
tünk fel ajánlattételre. Ha minden jól megy, szeptem-
berben elkezdődhet az építkezés.

A nyár folyamán nagyon sok Magyar Falu pályázatot
írtak ki. Eddig minden kiírásra adtunk be pályázatot,
ami minket érintett. A Rákóczi utca felújítására már két-
szer is, de mindkétszer elutasították, csakúgy, mint a
II. számú orvosi rendelő felújítását. Viszont nyertünk az
óvodaudvar fejlesztésére és a védőnői rendelők eszköz-
beszerzésére. 

Sokat fejlődött településünk, de természetesen még
sok javítani-, felújítani-való van. Főleg az útjaink men-
nek tönkre. Az országot járva látjuk, hogy vannak nálunk
jóval rosszabb helyzetben lévők is. Ahhoz, hogy jól érez-
zük magunkat otthonunkban, elsősorban saját ma-
gunkkal kell megbékélni. Ha ez megvan, akkor minden
rendben lesz.

Az infrastruktúra kiépítettségén túl a „jól-élhetőség-
hez” a közösségi találkozások is sokat hozzátesznek.
Ünnepeink méltó megtartása, az azokon való megjele-
nés rangot ad a résztvevőknek is. Nálunk nem nehéz
megjegyezni az ünnepi megemlékezések időpontját,
mert mindig az adott napon tartjuk, amikor az illik. Nem
előtte pénteken, mint sok helyen, akik ezzel el is he-
lyezik fontosságát, „péntek délután letudjuk, aztánme-
gyünkabalatonra”.

Nálunk augusztus 20-án 10 órakor, a templomkert-
ben, Apátszálláson lesz megemlékezés, kicsit különös
formában. Ahogy szoktuk. Kis előadás Istvánról, Koppány-
ról és a kereszténységről. A viszályról, a megértésről és a
szeretetről. És talán még Európa indiánjairól is.

Az ez évi rendezvényeink elmaradását kárpótolandó,
a legújabb civil szervezetünk, a Baracsi Egymásért Ba-
ráti Egyesület szervezésében augusztus 22-én lecsó-
főző verseny lesz. Európa az európai polgároké. Talál-
kozzunk, beszélgessünk, étkezzünk, versenyezzünk!
A fő a jókedv.

Minden rendezvényre várunk mindenkit szeretettel!

Várai Róbert
polgármester
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Sajtóközlemény

Baracs Község Önkormányzata minőségi feladatellátásához szükséges 
felszerelési tárgyak és eszközök beszerzése 

2020. július 6.

Baracs Község Önkormányzata TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00014 azonosítószámú,
„Baracs Község Önkormányzata minőségi feladatellátásához szükséges felszerelési tárgyak és
esz közök beszerzése” című pályázatára 4,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támo -
gatást kapott.

A projekt lehetővé teszi, hogy a konzorciumhoz tartozó 5 településen (Baracs, Daruszentmiklós,
Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony) hatékonyabb, gyorsabb legyen a család- és gyermekjóléti
szolgálat munkatársainak a tevékenysége. Fontos, hogy az elavult bútorok cseréjével a
munkakörnyezet is barátságosabbá, elviselhetőbbé és emberbarátivá váljon. A célok elérésének
érdekében az öt településen lévő feladat-ellátási helyekre korszerű informatikai eszközök, bútorok
és felszerelési tárgyak kerülnek beszerzésre. A kerékpárok beszerzésével könnyebb lesz a területre
való kijárás, a tanyákon élő célcsoportokat gyakrabban lehet meglátogatni.

A projektet Baracs Község Önkormányzata a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00014 azonosító számú,
„Baracs Község Önkormányzata minőségi feladatellátásához szükséges felszerelési tárgyak és esz -
közök beszerzése” című pályázatával elnyert, 4,87 millió forint összegű, európai uniós, vissza nem
térítendő támogatásból valósította meg.

A projekt kezdete: 2017. 06. 30.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. 12. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Várai Róbert, polgármester
Elérhetőség: 0625 521 010
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A Baracs Oktatásáért Alapítvány a
2019/2020-as tanévben a Széchenyi
Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola több rendezvényét,
versenyét, illetve tanulóját támogatta:
a fejlesztő foglalkozásokat és napközis
foglalkozásokat eszközökkel, játékokkal
segítettük

• kérelem alapján több tanuló étkezé-
sét támogattuk,

• a Kreatív Lurkó szakkör eszközbe-
szerzéséhez járultunk hozzá,

• támogattuk a hangtechnika fejlesz-
tését,

• a környezetismeret versenyt segítet-
tük,

• sportszerek vásárlását finanszíroztuk,

• közösségi munkáért osztályonként
egy-egy tanulót karácsonykor meg-
ajándékoztunk,

• 4 darab kültéri padot vásároltunk az
iskola részére, az osztályok kültéri
foglalkozásainak megtartása érdeké-
ben.

Az iskolával egész évben szoros kap-
csolatot tartottunk, megbeszéléseket
kezdeményeztünk, a versenyekre és
ünnepségekre meghívást kaptunk.

2019 szeptemberében fogadtuk a NAV
SZJA 1%-át, azaz 152 198 Ft-ot. Ez-
úton is köszönjük a támogatást!

Alapítványunkon keresztül többen csat-
lakoztak a támogatók köréhez. 

Köszönjük szépen 
• a szülői munkaközösség, a családok,

a pedagógusok, egyéni személyek és
az In-Tech Invest Kft. támogatását.

• a Mérleg Számviteli Kft. egész éves
munkáját és céltámogatását.

• Baracs Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének, hogy Alapítvá-
nyunkat a Civil pályázat keretében
segítette.

A 2019-es beszámolót a Felügyelő Bi-
zottság és Kuratóriumunk is elfogadta. 

Nagyon szépen köszönöm kuratóriumi
társaim – Gerics Viktória, dr. Hegedűs
Ágnes, Kenyérné Lendvay Katalin és
Szárszó Lajos – lelkes, önzetlen, segítő
munkáját.

Zsebeháziné Pinke Adél
a kuratórium elnöke

Baráti egyesületünk az idén alakult, a legnagyobb vírushely -
zet kellős közepén. Már régóta egy nagy baráti társaságot
alkotunk, és azon gondolkodtunk, hogy mivel és hogyan
tudnánk többet tenni a falunkért, az itt élőkért. Így született
meg a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület. 

Elsődleges célunk az itt lakók közötti kapcsolat ápolása,
programok szervezése, kulturális hagyományok felelevenítése
és gyakorlása. Másodsorban pedig a testvér-településeinken

lakók életmódjának, kultúrájának megismerése-megis-
mertetése.

Szeretnénk tartalmas programokkal színesíteni az ün-
nepeinket, mindennapjainkat.

Hívunk, várunk szeretettel mindenkit az I. Baracsi Lecsó -
fesztiválra!

BEBE vezetősége 

A BARACS OKTATáSáéRT AlAPÍTVáNy 
TáJéKOZTATÓJA 
2019/2020-as tanév

BARACSI EgymáSéRT BARáTI EgyESülET
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

Tamási Áron 
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A baracsi horgászok egyesülete 2020.
július 4-én megrendezte a már hagyo-
mánnyá vált pünkösdi versenyt követő
női horgászversenyt, mely során a hor-
gász tagok hozzátartozói, illetve női
tagjai mérették meg magukat. A höl-
gyek, lányok és asszonyok igen szép
számban jelentkeztek a versenyre: ösz-
szesen 22 fő jelentkezett. A versenyt
7:15 perckor a helyek kisorsolásával
kezdték meg, majd 8 órakor dudaszóra
megkezdték az összecsapást – ver-

senyt. Miközben a hölgyek kisebb-na-
gyobb kapások során emelgették a
horgászbotokat, a férfi hozzátartozók
sem tétlenkedtek: finom, igen ízletes,
meleg lángossal készültek reggelire,
majd tovább folytatták próbálkozásai-
kat a hölgyek kegyeinek és figyelmé-
nek elnyeréséért, amikor a finom ebé-
det készítették, s mellé még kávét és
dinnyét is felszolgáltak. 

Délben következett az ebéd, amelyet
az eseménydús délelőtti órák-percek

élménybeszámolója közepette, jó han-
gulatban fogyasztottak el. Az ebédet
követően 13 órakor, szintén dudaszóra
megindult a végső harc – megmérette-
tés az első, illetve a dobogós helyezé-
sekért. 15 órakor ért véget a verseny,
amit eredményhirdetés követett. Az
elnök úr, Virágh István, az értékelést
azzal kezdte, hogy a hölgyek, mint min-
dig, most is legyőzték a pünkösdi ver-
senyen résztvevő férfi társaikat, mivel
a pünkösdi versenyen az összes fogás
47 kg volt, míg a hölgyek összes fo-
gása 64 kg, ezzel tartják az urak előtti
előnyüket. 

Ezután következett az eredményhir-
detés. 

III. helyezett
Virágh Istvánné 5,83 kg

II. helyezett
Fülöp molnár Beáta 6,47 kg

I. helyezett
Sebestyénné martin gabriella, igen
szép eredménnyel, összesen
11,75 kg-mal, illetve személyében
köszönthettük a legnagyobb halat
fogó versenyzőt is, egy 6 kilogram-
mos amúrral, melyet egy igazán gigá-
szi küzdelem után sikerült kiemelni,
megszákolni.

Minden versenyzőnek, aki elindult a
versenyen, gratulálunk az elért ered-
ményéhez és kívánunk szép nagy fogá-
sokat mindenkinek a jövőben! 

Sebestyén Tamás
horgásztárs

NőI hORgáSZVERSENy, 
avagy nőuralom a baracsi horgásztavon!
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Az elmúlt hónapokban megszaporodott az embert ért ebhara-
pási esetek száma. Korábban már írtam a helyi újságokban
az ebek nevelésével, tartásával, a helyes bánásmóddal kap -
csolatosan. Most néhány, remélhetőleg hasznos gyakorlati
tanáccsal szeretnék segíteni az ebekkel kapcsolatos személyi
sérülések megelőzése érdekében.

Az eb fajtájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a
fajta viselkedési és egyéb tulajdonságait (testnagyság,
mozgásigény, lakásban vagy udvaron tartás stb.). Tekintettel
kell lenni arra, hogy ki az ebtartó, kik a családtagok (idős
korú, kisgyerek stb.), milyen az életvitele, elfoglaltsága (pl.
munka miatti egész napos távollét stb.). Fontos az eb kö vet -
ke zetes nevelése. A tanításra, az ebbel való foglalkozásra rá-
fordított idő később megtérül, de ez szükséges a jó, bizalmas,
megbízható gazda–eb kapcsolat kialakítása szempontjából
is. Nevelés nélküli kiskutyából nem lesz fegyelmezett, meg -
felelően kezelhető 60-70 kg-os felnőtt eb! Az eb nevelése,
tanítása során be kell tartani a következő elveket: szeretet-
teljes szigor, következetesség, türelem, ismétlés, játék, fel -
adatok adása, számonkérés, jutalmazás, ha szükséges,
akkor büntetés (dorgálás, szeretet megvonása). Tudomásul
kell venni, hogy az ebek is érző lények (nem láncra vert olcsó
biztonsági őrök!); nem elegendő a folyamatos kötve tartás,
a napi néhány perces etetés, itatás. 

Gyakran teszik fel a kérdést az ebtartók: tényleg nem sza -
bad megkötni a kutyákat? 

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet a megkötésről is
rendelkezik. E szerint ebet tartósan kikötve tartani tilos.
A hangsúly a „tartósan” szón van. Ennek megítélésében sze -
re pe van a fajtának, a mozgásigénynek, az adott helyzetnek.
Nem lehet az egyéb tartási körülmények hiányosságát (pl.
kerítés hiánya) megkötéssel orvosolni. A megkötött ebet
rendszeresen szabadon kell engedni az udvarban, vagy
megfelelő helyen sétáltatni, futtatni kell. A megkötéshez,
pórázhoz szoktatásra igenis szükség van. Adódnak olyan
élethelyzetek (pl. védőoltás, betegkezelés, idegen személyek
mozgása a portán stb.) amikor erre szükség van. Ha fiatal
korban a kisebb súlyú eb ezt nem szokja meg, nem en-
gedelmeskedik, később az esetleg 60-70 kg-os kutyával ne-
hezen lehet bírni. Belterület közterületén – kivéve a futtatásra
kijelölt területet – az ebet csak pórázon lehet vezetni, olyan
felelős személy által, aki az eb irányítására, kezelésére, féken
tartására képes, biztosítva ezzel, hogy az eb embert, más ál-
latot harapásával ne veszélyeztessen, ijedséget ne okozzon.
A féken tartásra szolgáló póráz, lánc megfelelő erősségű
legyen (elkophat, meggyengülhet, elszakadhat). A vezetéshez
nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az állat
egészségét ne veszélyeztesse.

A kutyákban genetikailag kódoltan benne van a farkas
őstől eredő falkabeli viselkedés. Ezen a nevelés módosíthat,
de a falkatársak alá- és fölérendeltségi ösztöne (falka-
vezérség) minden esetben jelen van. Egy négykézláb mászó
kisgyereket soha nem fog „falkavezérnek, főnöknek” elfo-
gadni egy nála magasabb, nagyobb súlyú eb. Ne engedjük,
hogy játék közben a kutya „lebirkózza” a gyermeket,
felnőttet! Innentől a kutya lesz a vezér a családban! Meg kell
tanítani a gyerekeknek (sokszori elmondással), hogy a kutyát
ne húzzák-vonják, rugdalják, evés, pihenés közben ne zavar-

ják. Sokszor a gyerekek karkötőt, nyakláncot fűznek a kutya
testrészeire (nyakra, lábra stb.) amit a kutya nem biztos,
hogy folyamatosan szívesen fogad, a felrakáskor, levételkor
nemtetszését fejezheti ki. A kisgyermek arca sokszor egy ma-
gasságban van a kutya fejével, emiatt gyakori a különösen
veszélyes fejsérülés. Idegen kutyához csak óvatosan közeled-
jünk! Ne akarjunk számunkra ismeretlen, vagy kevéssé is-
mert ebet, macskát kellő összeismerkedés nélkül megsimo-
gatni! Nem ismerjük az eb előéletét, idegenekkel szembeni
bizalmát, érzékenyebb testtájait, viselkedését Először apró
jeleket küldjünk felé (pl. megszólítás, beszéd), várjuk meg az
eb visszajelzését (örül, morog, félénk, támad stb.), s csak
ezután menjünk a közelébe! Fenntartással kezeljük az „ez a
kutya nem harap” kijelentést! A kutya harap, a macska kar-
mol, a ló rúg, a szarvasmarha öklel! Az állatok viselkedése
sokféle ok miatt (félelem, agresszív hajlam, rossz, régi em-
lékek stb.) sokszor kiszámíthatatlan, váratlan lehet. Egy
portát, lakást őrző ebnek miért kellene beengednie, folya -
ma tosan elviselnie egy idegen személyt, főleg úgy, hogy a
gazda nincs a közelben? Sokszor éri harapás a portán dol-
gozó szakembert, villanyóra leolvasót, postást stb. 

Előfordul, hogy strandpapucsban, mezítláb, rövidnadrág-
ban, fedetlen testfelületű gyermekek vagy felnőttek össze-
marakodó ebeket akarnak puszta kézzel szétválasztani.
A marakodás hevében a megvadult ebek szándékosan vagy
véletlenül súlyos sérüléseket okozhatnak. 

Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel meg-
jelölve tartható. Ugyanígy kötelező három hónapos kor felett
a veszettség elleni védőoltás, féregtelenítés, s az első oltást
követő 6 hónapon belüli, majd az évenkénti veszettség elleni
védőoltás dokumentált elvégeztetése. Sajnálatosan az
ebtartók egy része mindezeket elmulasztja.

Minthogy a veszettség egy halálos vírusos betegség, ve -
szély nek teszi ki családtagjait, gyerekeit, a környezetben
lakókat az, aki a védőoltást elmulasztja (ezt jogszabály is
bünteti). Veszettséget terjeszthet a róka, a kóbor eb, macs -
ka, patkány, denevér stb. A biztonságos védekezéshez az
ebpopuláció átoltottsága szükséges. Minden eb- és macska-
harapásból, karmolásból eredő emberi sérülés után az állat
hatósági megfigyelése szükséges az ember egészségvédelme
érdekében. A kezelő háziorvos vagy a kórház orvosa dönt – az
állatorvos megfigyelési értesítése alapján – a sérült személy
esetleges veszettség elleni sorozatoltásáról. Az ebek egy
része csak a tulajdonos portáján oltható (eb nagysága, nincs
vezetéshez, idegen ebekhez szoktatva, tulajdonos életkora,
fizikai adottságok, a gazda munkahelyi vagy egyéb elfoglalt-
sága miatt stb.). Évente több száz eb oltását végzem így el,
törekedve arra, hogy az állat, a gazda és a szűkebb-tágabb
környezet biztonsága érdekében megtörténjen a veszettség
elleni immunizálás. 

Vigyázzunk magunkra, gyermekeinkre, a környezetünkben
élőkre, hogy a felesleges, kivédhető sérüléseket elkerül-
hessük! Kérdésük vagy kérésük esetén állok a Tisztelt Olvasó,
a Tisztelt Lakosság rendelkezésére. 

dr. Bodolai györgy
hatósági és ellátó állatorvos
Előszállás – 0630 8161 367

EBhARAPáSBÓl EREdő SéRüléSEK
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Július 3-án megtörtént új orgo-
nánk első szervizelése. Mindent
rendben találtak rajta a meste-
rek. Várjuk a legközelebbi biz-

tos alkalmat, amikor egy kon-
certen megszólaltathatjuk.

A rendkívüli időjárás sok
tenni valót adott a templom kör-
nyezetében – kapálás, sövény -
nyí rás... Mosonyi Csanádnak,
Möszmer Antalnak köszönhető
a munkák elvégzése. sajnos
a nagy mennyiségű eső lefolyt
a harangkötélnél. Ennek elhárí-
tása lesz a következő felada-
tunk.

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik megértették és
eleget tettek a múltkori felhívá-
somnak, miszerint akkor 40 fő
fizetett egyházi hozzájárulást.
Most ez a szám 72-re emelke-
dett. A továbbiakban is kérem a
Kedves Apátszállásiakat, hogy
támogassák templomunkat a
hozzájárulásaikkal! 

Legközelebbi irodai napunk
augusztus 14-én 9-kor lesz, de
minden péntek délelőtt elérhető
vagyok a templomnál.

Augusztusi programjainkból
megemlíteném 20-a 10 órát,
amikor a korábbi évekhez ha-
sonlóan, Várai róbert polgár-
mester úr folytatja a keresztény-
ség kialakulásáról szóló előadá-
sát. A templomkertben tartjuk az
összejövetelt egy kis hozott ele-
mózsiával, itallal, közös beszél-
getéssel együtt.

Augusztus 22-én 18 órakor
a szentmisében történik meg a
kenyérszentelés, a megszentelt
kenyér szétosztása a jelenlevő
hívek között. ide is nagy szere-
tettel hívok meg mindenkit.

Hortyi Lászlóné

ApáTszáLLási TEMpLoMunK hírEi

HASZNÁLT RUHA
AKCIÓ

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 

2020. augusztus 12-én szerdán
és 13-án csütörtökön
9–13 óráig az ÖNO-ban

(Baracs, Kossuth L. u. 11.)
ismét használt ruha akciót tartunk. 

Előző napokon,
augusztus 10-én és 11-én 8–15 óráig

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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Immáron nyolcadik alkalommal is
megrendeztük nyári kézműves tábo-
runkat. A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt távolságtartás és a karantén
következtében a gyerekeknek már na-
gyon hiányoztak az osztálytársak, a
játék, a mozgás, a bolondozás. Így
nem csoda, hogy fokozott érdeklődés
kísérte plakátunk megjelenését. Júni-
usban egy-egy hetet táborozhattak a
gyerekek. A két turnusban mindössze-
sen 46 fő vett részt.

A reggeli foglalkozásokon, hétfőtől
péntekig, minden egyes napon kézmű-
veskedhettek, ahol mindenkinek lehe-
tősége volt legalább egy kézműves al-
kotást elkészíteni az általunk bemuta-
tottakból. Természetesen volt olyan
nap, amikor nemcsak egy, hanem 10-
15 db is készült. A reggeli foglakozá-
soknak köszönhetően a gyerekek kiél-
hették és bizonyíthatták kreativitásu-
kat. Készültek perselyek, pompom-
babák, bőr karkötők, festettek textil -
képeket, gyöngyöt fűztek. Gipszfestés,
papírhajó hajtogatás, ajtódísz készítés,
valamint nemezelés is szerepelt a prog -
ramban. Számos szép alkotás készült,
amit a tábor végén a gyerekek haza -
vihettek.

Sportolásra is volt lehetőség a sport-
csarnokban. Sokat fociztak, tornáztak,
pingpongoztak, tollasoztak a gyerekek.
A meleg napokon egy kis pancsolásra
és vízibombázásra is adódott lehetőség
a faluház előtt.

A gyerekek nagyon örültek, amikor a
táborok zárónapján Sebestyén Tamás
rendőr, baracsi körzeti megbízott, elő-
adást tartott, ahol a gyerekek a veszély-
helyzetek kezeléséről, valamint a vész-
helyzet esetén tanúsítandó helyes ma-
gatartásról hallhattak tájékoztatót.
A második alkalmon Sebestyén Tamás,
Horváth Gábor hivatásos tűzoltóval
együtt lepte meg a gyerekeket, ahol fel-
tehették kérdéseiket. A vállalkozó kedvű
gyerekek a komplett menetfelszerelést
is felpróbálhatták, ezt követően pedig
tűzoltó játékban vehettek részt.

Mindkét táborunkat jutalomajándé-
kokkal és tábori tortával zártuk, amit

ezúton is köszönünk Fehérné Pálfi
Ágnes nek és Keszler Renátának. 

Remél jük, mindenki jól érezte magát
és kellemes élményekkel tért haza.
Azoknak a gyerekeknek, akik már most
kérdezik, hogy „lesz jövőre tábor?”azt
üzenjük: JÖVŐRE VELETEK, UGYANITT! 

Köszönetet szeretnénk mondani a
segítő kezeknek, akik színesebbé tet-
ték táborunkat: Jakus Luca, Berényi
Lívia, Mosonyi Boglárka, Jilling Linett,
Ragány Dániel, Für Mercédesz, Siposs
Kornélia, Sebestyén Tamás, Horváth
Gábor.

Miskolczi Ildikó

TáBOR VISSZAPIllANTÓ
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BARACSI SPORTEgyESülET
Hosszú idő telt el azóta, hogy nem adtunk hírt helyi
sportéletünkről. Az igazság az, hogy az amatőr versenysportot
is elérte a világjárvány, s így befagyasztottak minket is. 

Azonban az elmúlt fél év alatt sem tűntünk el, csak a hát-
térben tevékenykedtünk. Egyesületünk tagjai többnapos tár-
sadalmi munkával közösen szépítették sporttelepünket.
Köszönettel tartozunk mindenkinek a segítségért.

Beneveztük csapatainkat a megyei bajnokságokba. 
A 2020/21-es bajnoki évben a következő csapatoknak

szurkolhatnak a mérkőzéseinken: 
• Felnőtt megye II., U–19 megye II., U–14, 
• Bozsik tornákon U-7, u-9, U-11, U-13,
• megyei öregfiúk és természetesen a női csapatunk is a

megyei bajnokságban szerepelnek majd. 

Felnőtt megyei csapatunk első hazai mérkőzése augusztus
16-án 17 órakor lesz, a Seregélyes ellen, U–19 fiaink egy
héttel később, augusztus 22-én idegenben, szintén a
Seregélyes ellen kezdenek. Augusztus 29-én hazai kör nye -
zetben lépnek majd pályára az öregfiúk, a Sárosdot látják
vendégül. U–14 ifjaink szeptember 11-én fogadják majd a
DUFK csapatát, női együttesünknek viszont még nincs meg
a sorsolása. 

Jöjjenek, szurkoljunk együtt csapatainknak a mér kő zé -
seken!

hAJRá, BARACS!!!
Tisztelettel: 

Fehérvári József 
Baracs SE elnök

Rendhagyó módon, 2020 júliusában is folytatódtak a foglal-
kozások a Baracs SE utánpótlás korosztályainál.

Az U–7, U–9 és U–11 korosztályok leglelkesebb sportolóit
az alkalmanként megjelenő hőség sem riasztotta el az egész-
séges testmozgástól és az örömteli játéktól. A strand jellegű
hangulathoz az iskola biztosította a helyszínt, ahol homokfo-
cival bővíthették játéktudásukat a gyerekek. Ezúton is kö-
szönjük a lehetőséget a homokpálya használatára.

Egy lélegzetvételnyi pihenő után, augusztusban indul a
ráhan golódás az új futballszezonra, amelyre természetesen vá-
runk minden játékost, szülőt, hozzátartozót és új érdeklődőt is.

Korcsoportok a 2020–2021. futballszezonban:

U–7: 2014-ben és 2015-ben született játékosok,
U–9: 2012-ben és 2013-ban született játékosok,

U–11: 2010-ben és 2011-ben született játékosok,
U–13: 2008-ban és 2009-ben született játékosok.

A további örömteli együttműködés reményében, sportbaráti
üdvözlettel:

Úr Norbert

gyerekfoci nyáron is!
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Pár hónappal ezelőtt egy kedves ismerősöm azt mondta,
hogy az emberek, azért nem jönnek a templomba, mert
kényelmetlenek a padok. A dolgos hétköznapok után nem
adnak felüdülést a templomok padjai, inkább az otthon ké-
nyelmét választják! Gondolkodóba estem e szavak halla-
tán. Tényleg így lenne? El is felejtettem a beszélgetésünket
egészen tavaszig, amikor bevezették a karantént! Nagyon
rövid időn belül a nyilvános szentmisék is megszűntek, ma-
radt a kényelmes szoba, és a televízión keresztül közvetített
szentmise. Szombat délutánjaink szabadok lettek, több
időnk maradt a ház körüli munkára. Valami azonban hiány-
zott! Hiányzott a kényelmetlen pad! Amikor az ember részt
vesz a szentmisén, akkor nemcsak beül a padba, hanem
leteszi az eltelt zűrös hét minden búját-baját, örömét és
fájdalmát. Megpihen, és Istenre figyel! Akkor már nem szá-
mít, hogy az a pad kényelmetlen, hogy hideg van! Csak Ő
és én vagyok! Ugyan televízión keresztül részt vehettünk a
szentmisén, de valahogy mégsem volt ugyanaz. Hiányzott
a pad, a templom nyugalma, csendje, és hiányoztak az
emberek! Pünkösd ünnepével, az Egyház születésnapjával
újraindultak a nyilvános szentmisék. „Első” közös szentmi-
sénken bizony mindenki szemében ott volt a meghatottság
könnycseppje!

A karantén ellenére a tavasz beköszöntött, és a templom-
kert is követelte a neki járó figyelmet és munkát! Nem volt
szabad társadalmi munkát végeznünk közösen, de mégis
akadt egy-két dolgos kéz, amely időt szánt a kertre! Köszö-
nöm az ő munkájukat!

Tél végén sajnos ki kellett vágnunk a közel 100 éves juhar -
fákat. Tetszik, nem tetszik, a fák betegek voltak! Mindenki

kötődött a fákhoz! A legkisebbek ősszel jókat játszottak a ha-
talmas levélkupacokban, a legidősebbeket rég elvesztett csa-
ládtagjaikra emlékeztették. A fákat olyan családoknak és
egyedülálló időseknek adtuk, akiknek tél végén jól jött még
egy kis tűzifa! Kis csapatunknak egy heti munkájába került,
mire rend lett a favágás után. Elfáradtunk, de jó volt látni,
hogy pár falubeli családnak örömet szerezhettünk!

Idén június 4-én emlékeztünk a trianoni békeszerződés
100. évfordulójára. Az elmúlt század elején, az első világ -
háborúban elhunyt katonák emlékére ültették azokat a juhar -
fákat. Elődeinkhez hasonlóan, idén szeretnénk mi is fákat ül-
tetni, nemcsak a hősi halált halt katonák emlékére, hanem
az ugyanúgy hősi halált halt nagy Magyarország emlékére is.
A faültetést őszre halasztottuk, s talán jól is tettük, hiszen
eddig igen száraz évünk volt. Olyan fákat szeretnénk, ame-
lyek büszkén és méltósággal állnak majd a templomkertünk-
ben, és emlékeztetnek bennünket, a múltban történt ese-
ményekre, családtagjainkra. 

Egyházközségünk kis költségvetéssel működik. Ha bárki
hozzájárulna a fák megvásárlásához, azt hálásan köszönjük,
és elfogadjuk! Adományaikat Kenyérné Lendvay Katalinnak,
vagy Simonné Zelnik Angélának adhatják.

„Használd mindenre, hogy legyen jobb, ahol élsz, 
a négy varázsigét…

Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm 
és a szeretlek:”

(Kowalsky meg a Vega)

Simonné Zelnik Angéla

2020. augusztus 13-án,
17 órai kezdettel könyvtárunk vendége lesz 

RédlI láSZlÓ biográfus,
az „Egy regénye mindenkinek van”
című rendezvény előadója és moderátora. 

Az esten írók és regényhősök életútjának eseményeit villantja fel az előadó, melyek elősegítik, hogy a résztvevőkben
megfogalmazódhassanak azok a kérdések, amelyek az ő életüknek is kérdései lehetnek. A jelenlévők kedvük szerint
eldönthetik, hogy hallgatóként lesznek-e részesei az eseményeknek, vagy párhuzamot vonnak-e a saját életükkel,
illetve felteszik-e saját maguknak is a megfogalmazódó kérdéseket, avagy akár saját maguk is bekapcsolódnak a
beszélgetésbe, és megosztják a jelenlévőkkel saját tapasztalataikat, élményeiket, felfedezéseiket.
A rendezvény ingyenes. Szeretettel várom a téma iránt érdeklődőket!

Gárgyán Attiláné, könyvtáros

A mI KIS TEmPlOmuNK
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300 literes, jó állapotban lévő 
fagyasztóláda eladó. 

Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon 

06-25-234-340. 
Ár megegyezés szerint. 

Baracson a Wesselényi utcában
található a fagyasztóláda, 

szállításban segíteni nem tudok.
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Kedves Véradók!
A nyárnak a pihenés és a kikapcsolódás, a családdal töltött idő a
legfőbb jellemzője. Azonban ilyenkor is sokan várják a segítségünket,
hogy mielőbb meggyógyuljanak, és együtt lehessenek a családjukkal.

A nyári időszakban se feledkezzünk meg róluk, és szánjuk egy kis
időt a segítségnyújtásra!

Mint tudjátok, két véradás között 56 napnak kell eltelni, és az utolsó
365 napban a nők négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak vért.

Véradással kapcsolatos információkat a facebook „Baracsi Véradók” oldalon
https://www.facebook.com/baracsiveradok/ 

A facebook „DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE VÉRADÓI” oldalon,
https://www.facebook.com/DKVEEER/

Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján:
https://www.ovsz.hu/hu/veradas

és a Magyar Vöröskereszt honlapján:
http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

találhattok.

Kívánok mindenkinek a nyári időszakra kellemes pihenést, jó szórakozást, 
és természetesen jó egészséget!

LEGYÉL BARACSI VÉRADÓ,
MERT BARACSI VÉRADÓNAK LENNI JÓ!

©
#vigyázzmagadra
#baracsivéradók #baracs 
#legyélbaracsivéradómertbaracsivéradónaklennijó!

Lovász János
véradószervező

(X)
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a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület szervezésében
2020. augusztus 22-én 15 órától a Baracsi Sporttelepen

PROGRAM:
Gyülekező, sátorállítás, alapanyagok kiosztása: 14 órától 

Tűzgyújtás: 15 óra • Új kenyér- és ételszentelés: 16.30
Ételek leadása: 16.45 óra • Eredményhirdetés: 17 óra

ZENÉS PROGRAMOK:
18.00-tól a RockBOX zenekar

20.30-tól a jó hangulatról kifulladásig a The Freakend zenekar gondoskodik

NEVEZÉS:
Telefonon, vagy e-mailben várjuk a csapatok jelentkezését, a főzéshez biztosítunk

4 kg paprikát és 1 kg paradicsomot minden résztvevő csapat számára.
Külön nevezési díj nincs! • Az első három helyezett díjazásban részesül.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14. 
A mostani szabályozás miatt korlátozott a létszám, ami maximum: 499 fő. 

Szeretettel várjuk a baráti társaságok, utcák, civilszervezetek jelentkezését:
Telefon: +36-30 594-1413  • e-mail cím: otthoncsoport@gmail.com
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