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Önkormányzati hírek
Nagyné Pukszler Szilvia kéréssel fordult Nagybaracska
Község Önkormányzatához, az autóbuszváró épületével kapcsolatosan. A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy a tulajdonában lévő központi buszváró épületét
Nagyné Pukszler Szilvia egyéni vállalkozó részére, büfé
üzemeltetése céljára 2016. április 1. naptól határozatlan
időre bérbe adja.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen
Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére meghirdetett „Testvértelepülési programok
és együttműködések” tárgyú program támogatására.
A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás
összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet.
A minden évben megrendezésre kerülő Sobri Kupa rendezvényre a testvértelepülések meghívást kapnak, így a
lehetőséggel élni kell!
Időközben a pályázat elbírálásra került, de forrás hiányra hivatkozva nem kap a rendezvény támogatást.
Pályázat jelent meg: „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
címmel.
A megjelent pályázattal lehetősség adódott a községháza
épülete külső homlokzatának felújítására és energetikai
korszerűsítésére. A tervek szerint megvalósulna a hivatal
épületének akadálymentesítése, tetőszerkezet felújítása (új lécezés, fólia, betoncserép, hőszigetelés), külső
homlokzati hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje,
felújítás utáni javítások (festés, mázolás), meglévő kazán lecserélése faaprítékos kazánra. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

sége volt, ami évente több tízezer forint. Nem beszélve
arról, hogy az évekkel párhuzamosan az autó eladási ára
folyamatosan csökken.
Képviselő-testület 2016. május 23-án 17 órai kezdettel
megtartott nyílt ülésén tájékoztatást kapott a Kolping
Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsőbácskai Kisrégiójának 2015. évi szakmai munkájáról, majd a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ellátások 2015. évi értékeléséről.
A meghívottak között volt Kiss Szilárd körzeti megbízott
is, aki a településünk közbiztonságáról tartott beszámolót.

2015. év költségvetésének
zárszámadásáról
Pénzügyi Bizottság elnöke, Andócsi Adél Katalin elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a közös hivatal, valamint az Önkormányzat 2015. évi költségvetés zárszámadását megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolja.
Az Önkormányzat költségvetésének zárszámadásával
kapcsolatban Bögi István András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy ez az első olyan teljes év, melynek végeredménye jelen képviselő-testületen és a hivatal
gazdálkodási-pénzügyi előadóin múlott.
A szabadon felhasználható pénzmaradvány 2015. december 31-én közel 26 millió Ft volt. Megnyugtató ez az
összeg, melyből pályázatokhoz tud önerőt biztosítani az önkormányzat. Majd megköszönte mindannyiuk munkáját.
A teljes anyag Nagybaracska honlapján elérhető el.

VW Polo értékesítése

Baracskai Sütőipari Kft. kérelme

Az önkormányzat tulajdonában lévő VW Polo személygépkocsi értékesítésre került, a piaci ár figyelembevételével. A testület azért döntött az értékesítés mellett,
mivel a Polo jórészt kihasználatlan volt. Az eladás melletti további érv a fenntartás és műszaki vizsgáztatás költ-

A Kft. ügyvezető igazgatója Borsos Ferenc levélben fordult a hivatal felé, melyben azt kéri az önkormányzattól,
hogy a pékség jelenlegi bejáratát áttehesse a községházával szemközti oldalra, elfoglalva így 2 db önkormányzati parkolóhelyet. A Kft. bővíteni szeretné az üzemet,
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viszont a telephely méretei miatt a lehetőségeik korlátozottak. A törvényben előírt (üzemen belüli) közlekedési
útvonalak betartása miatt a bővítést csak a régi bejárat
irányában teheti meg, ezért lenne szükséges a bejárat áthelyezése.
Az önkormányzat nem gördít akadályt a helyi üzem bővítéséhez. Az a falunak csak jó, ha többet tudnak termelni,
több embernek tudnak munkát adni. Az önkormányzat
részéről csupán az a feltétel lett szabva, hogy közös teherviseléssel a 2 db megszüntetett parkolóhely helyett
a Kft. alakítson a templom irányában 2 db új parkolóhelyet. Az önkormányzat biztosítaná a munkaerőt, a
helyszín előkészítését, tükör kialakítását, betonozást, a
Kft. pedig biztosítaná az alapanyagot.

Pályázat benyújtása
az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására
A pályázat lehetőséget biztosított, már meglévő önkormányzati utak felújítására, nehéz választás elé állítva a
képviselőket. Köztudott, hogy számos olyan utca van
településünkön, melyre ráférne egy új aszfaltréteg. Az
elnyerhető összeg azonban csupán 15 millió Ft, ami hozzávetőlegesen egy utca újraaszfaltozását tenné lehetővé.
A 15 milliós igényelhető összeg mellé az önkormányzatnak
2.673.752 Ft saját forrást kell biztosítani. A testület
egyetértett abban, hogy ne foltozgatások, részleges javítások legyenek. Várhatóan a Petőfi Sándor utca teljes
hosszában új aszfaltréteget kap.

„Falunk Embere” díj
létrehozása
Nagybaracska Község Önkormányzata pályázatot
hirdet „Falunk Embere” címmel.
A pályázat célja: elismeréssel illetni azokat, akik kiemelkedően tettek a településünkért, akár kulturális, településfejlesztés, közösségi munka, oktatás vagy sport területén,
öregbítették a település jó hírnevét, illetve példamutató a
hozzáállásuk embertársaik felé. Díjazott lehet az is, aki
nem a településünkön él, de valamilyen módon kötődik
hozzá, és a felsoroltak valamelyikében kiemelkedőt tett
közösségünkért.
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A pályázat lebonyolítása: Bárki jelölhet egy, vagy akár
több személyt, akiről úgy gondolja, hogy méltó lehet a
„Falunk Embere” díj elnyerésére.
A jelölést néhány soros indoklással, egy zárt
borítékban „Falunk Embere” megjelöléssel,
a községházán kérjük leadni,
Aladics Katalinnál, vagy postai úton,
6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. címre.
A díj elbírálásáról a kulturális bizottság és egy civilekből
álló kuratórium dönt.
Jelölések leadásának határideje: 2016. július 31.
A díj átadásának időpontja: 2016. augusztus 20.

Nagybaracska Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátási körzetekről
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi egészségügyi alapellátási körzeteket
alakítja ki.
a) egy háziorvosi körzet,
b) egy házi-gyermekorvosi körzet,
c) egy fogorvosi körzet,
d) egy ügyeleti ellátási körzet,
e) egy védőnői körzet,
f) egy iskola-egészségügyi körzet.

A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.

(1) A háziorvosi körzet
székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 27.
ellátási területe: Nagybaracska község közigazgatási területe.
(2) A házi-gyermekorvosi körzet
székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 11.
ellátási területe: Nagybaracska község és Vaskút
Nagyközség közigazgatási területe.
(3) A fogorvosi körzet
székhelye: 6523 Csátalja, Petőfi S. u. 2.
ellátási területe: Csátalja és Nagybaracska község
közigazgatási területe.
(4) A háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátás körzete
Nagybaracska község közigazgatási területe.
(5) A védőnői körzet
székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 11.
ellátási területe: Nagybaracska község közigazgatási területe.
(6) Az iskola-egészségügyi körzet
székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 11.
ellátási területe: Nagybaracska község közigazgatási területe.

Történelmi fordulat
Hosszas bizonytalanság és per után, végre fény dereng az
alagút végén a Füzes szigetet érintően.
Mint az általánosan ismert, 2011-ben az önkormányzat
pályázati önerő hiányában eladta a Füzesben lévő 67 hektár szántó, illetve a 15 hektár vízterületet. A vevő, Bacsó
Béla úr befektetési szándékkal vásárolta meg, azonban
különböző okok miatt a beruházás nem valósult meg, illetve el sem kezdődött. 2016. augusztusban a visszavásárlási lehetőség is lejárt volna. Bizton mondhatjuk, hogy
nincs olyan baracskai, akit ezen dolog hidegen hagy.
Feltett szándéka volt a testületnek mindent elkövetni annak érdekében, hogy településünk legértékesebb
része visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába.
Az igyekezet formát is öntött június 30-án. A polgármester, a jegyzőnő, az alpolgármester és a testület néhány tagja, fogadta Bacsó urat egy megbeszélésre, ahol is pont került a történetre. Megszületett a megegyezés, miszerint a
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67 hektár szántót és a vízterületet az eladási áron
visszavásárolja az önkormányzat, továbbá a közel
12 hektár művelés alól kivont területet is. Ezen utóbbi
12 hektár külön megállapodás szerint kerül megvásárlásra. A megállapodást, hamarosan egy előszerződés elkészítése követi.

Orvosi ügyelet
Kivonat a 6/1992. NM rendelet a háziorvosi és házi
gyermekorvosi szolgálatról szóló rendeletből: 9. §. (1)
A háziorvosi feladatok sürgősségi ellátására ügyeleti
szolgálatok az alábbi formában:
A rendelkezésre állás idején kívüli esetekben a háziorvosi ellátást, a központi szervezhetők: ügyeleti szolgálat, a Bácska-Med Kft. biztosítja.
A központi ügyeleti szolgálat feladatai: Az ügyeleti
szolgálatot teljesítő orvos:
a,

orvosi ellátásban részesíti;

aa, a rendelőben (ügyeleti helyszínen) megjelent járóbeteget, sérültet;
ab, hívásra lakáson, szálláson a fekvőbeteget, sérültet;
ac, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;
ba, a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi
beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra;
bb, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról;
bc, arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon a nyújtott ellátásról;
c,

szükség szerint igazolja a beteg keresőképtelenségét;

d,

hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj
megfizetését követően a;

e,

hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, a szükséges véralkohol
vizsgálathoz vért vesz;

f,

rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi és mindaddig
irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen
a mentés irányítását át nem,

g,

ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben
előírt feladatokat.
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Ügyeleti szolgálat címe:

Amiben a Szolgálat segíthet:

6500 Baja, Pokorny u. 6.
Telefon: 06-79/325-000

TANÁCSADÁS

Sürgős életveszélyes esetekben a mentésről szóló 5/2006.
(II.7.) EüM rendelet értelmében mentés kezdeményezhető és mentőautó hívható:
1. személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa;
2. ha életveszély vagy annak gyanúja áll fenn;
3. heveny vagy riasztó tünetekkel járó esetek, ha a sürgősségi ellátás elmaradása életveszélyhez, maradandó
egészségkárosodáshoz vagy a gyógyulás elhúzódásához vezethet;
4. a szülészeti esemény;
5. ha az erős fájdalom vagy egyéb heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel;

••
••
••
••
••
••
••

életvezetési
lelki
anyagi
szociális
nevelési
párkapcsolati
családi problémák megoldásához
ELIGAZODÁS

•
•
•
•

önkormányzati
hivatali
társadalombiztosítási
egyéb hivatalos ügyekben
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

6. heveny tudatzavar, (az ittasság miatt bekövetkezett tudatzavar is),

•

adományok közvetítése

7. veszélyeztető állapot vagy annak gyanúja.

•

pályázatokba való közvetítés

A mentést kezdeményező közli:
a) a nevét és a bejelentéskor használt telefonszámát;

Amiben Ön segíthet:

b) a mentést indokoló esemény jellegét és helyét, a betegek számát és az észlelt

Ha felajánlja az otthonában feleslegessé vált, de még
használható:

c) a mentésirányítás által kért további információt.

- ruhákat
- cipőket
- gyerekjátékokat
- könyveket
- bútorokat
- háztartási gépeket
- tartós élelmiszereket
Azokat eljuttatjuk a Szolgálattal kapcsolatban lévő, nehéz körülmények között élő családoknak, személyeknek.

Fontos telefonszámok:
Bajai Szent Rókus Kórház: 06-79/422-233
OMSZ Bajai mentőállomás: 06-79/326-230
Segélyhívószám: 104
Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-79/325-000
Egységes Segélyhívó Rendszer: 112
Dr. Nagy Attila

Nagybaracskai Családés Gyermekjóléti Szolgálat
6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
ncsgysz@gmail.com 06-79/361-177
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Kérjük, jelezze a Szolgálat felé,
ha krízishelyzetbe került családokról,
gyermekekről, idős személyekről tud!
Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntesen történik, illetve bizonyos esetekben hatóság által előírt kötelező
együttműködés keretein belül.
A Szolgálathoz fordulók problémáit, adatait bizalmasan
kezeljük, a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.

Működési alapelvünk az, hogy nem a hozzánk fordulók
helyett oldjuk meg a problémákat, hanem hozzásegítjük
őket ahhoz, hogy eredményesebbek és önállóbbak legyenek. Nehéz helyzetekben a döntéseket nem vesszük át,
hanem segítünk annak végiggondolásában és a lehetőségek számbavételében.

•

Aki a 2015-ös évi programban kapott támogatást.
Hogyan lehet pályázni?

Elektronikusan szükséges pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján, melyben a Nagybaracskai Család és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget.

Ügyfélfogadási idő:

Kriskó Bianka

Kedd 9-11-ig, 13-15 óráig
Szerda 9-11-ig, 13-15 óráig

Hálózat a közösségért program

Gyermekorvosi rendelési idő
megváltozott!

2016. július 31-ig tart a „Hálózat a közösségért” című
program, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az
EDF DÉMÁSZ közös áramdíjfizetést segítő programja.

Hétfő 7.30 – 9.30
Kedd
Tanácsadás 10.00 – 11.00

Mire lehet pályázni?
•

•

Rendelés 11.00 – 13.00

Támogatás kérhető: elszámoló számla, részszámla,
végszámla – EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott
tartozásra.
Nem támogatható: elosztói díjak, visszakapcsolás
díja, büntetések (pl. kötbér), eladott tartozások, vis�szakötések és egyéb műszaki költségek illetve behajtó cégnek eladott tartozások, peresítésen vagy végrehajtáson levő hátralékok.
Ki pályázhat?

• kikapcsolt fogyasztó;
• hátralékos fogyasztó,
• előre fizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó.
A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és legfeljebb annak a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akkor, ha az önrész (akár részletekben történő
megfizetés esetén is) határidőn belül rendezésre került, de
a legmagasabb támogatás 150 ezer Ft. 6 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez annak, aki a
támogatási folyamatban eljut addig, hogy megkösse a
programhoz tartozó részletfizetést, de a törlesztőrészlet
nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.

Szerda 14.30 – 16.00
Csütörtök 7.30 – 9.30
Péntek 13.30 – 15.00

A Startmunka programról
2015 márciusában indult községünkben a startmunka
mintaprogram, melyről a Nagybaracskai Hírmondóban
rendszeresen beszámoltunk.

Támogathatóságot korlátozó tényezők:
•

Akinek a 2014-2015-ös évi programhoz tartozó élő
részletfizetési megállapodása van az EDF DÉMÁSZ
Zrt-vel.

A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatók fel.

Térkő lerakása
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Elkészülni, vigyázz, kész, rajt!

Elkészült a járda

Eltelt több mint egy év és lehetőségünk nyílt a program
folytatására, úgynevezett ráépülő program keretében.
Terveket kellett készítenünk az előző év tapasztalatai
alapján a mezőgazdaság, a térkőgyártás és a zöldterületi ágazatmunka hatékonyságának növelésére, a jó
minőségű zöldségfélék és termékek előállítására. Az
egyes ágazatokban bővítettük a létszámot, és így több
ember jutott helyben munkához. Községünk vezetői fontosnak tartják, hogy egyfajta iránymutatással segítsenek a
rászoruló családoknak, hisz ebben a régióban nagyon nehéz munkát találni. Az értékteremtésen van a fő hangsúly.
A mezőgazdaságban megtermelt zöldségfélék a konyhán
kerülnek felhasználásra. A térkövek szebbé teszik környezetünket. A zöldterületen dolgozók a közterületek és
vízelvezető árkok tisztításával járulnak hozzá Nagybaracska szebbé, élhetővé tételéhez. Látható, hogy mennyi
érték van az emberek kezében. A lakossági visszajelzé-

sekből is az derül ki, hogy a fejlődés jó irányba halad.
Szépek lettek a padjaink és hulladéktárolóink. Virágos lá-

Munka a fóliasátorban

Pad és hulladéktároló
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dáink megszépültek. Térkőburkolatok kerülnek folyamatosan településünkre. A munkát csak elkezdtük, az irány
jó mely felé haladunk, és így folytatva büszkék lehetünk
munkánkra. Természetesen vannak kritikák, ezeket meg
kell hallgatnunk, és ha jobbító a szándék, akkor be kell
építeni a programba.
Röviden a ráépülő mintaprogramról:
Az előterjesztésünkben igényeltünk kis és nagy értékű
eszközöket. A mezőgazdasági ágazatban egy újabb kutat fúrattunk, mely az öntözést segíti, hisz területeink
nőttek. Beszerzés alatt van egy kistraktor talajmaróval.
A zöldterület munkáját segíti egy platós, billenős IVECO
kisteherautó. Újabb fűkaszák vásárlására is lehetőség
nyílt. Kéziszerszámokat is vásároltunk. A dolgozóink új
munkaruhákat és munkavédelmi lábbeliket kaptak.
Két hektáros területen energiaültetvényt létesítettünk
akácfa csemeték betelepítésével.
A felsorolásból látható, hogy a startmunka folytatására
szükség van, mert eszközeink megvannak, tervek vannak
és a programban résztvevők kezdik látni és érteni, hogy
ez a munka nem csak időtöltés, hanem igen is van értelme. Községünknek fontos, hogy az emberek helyben
maradjanak, és itt jussanak munkához. A startmunka egy
lehetőség a minőségibb élet felé. A fizetés nem túl magas,
de a munka helyben van, nem kell utazásra és egyéb járulékos dolgokra költeni.

Kisteherautónk

Sokszor elhangzott a mondat„ezért a pénzért nem dolgozok”. Sajnos a világunk megköveteli, hogy mindenki képességeinek megfelelően dolgozzon és ne valaki mástól
várja a segélyeket, juttatásokat. Az egészséges, munkaképes ember igen is járuljon hozzá a saját és környezete
élhetővé tételéhez. A régiek tudták ezt. A közösségnek
építő ereje van. Gondoljunk csak a régi aratásokra. A közösség szinte minden tagja részt vállalt a munkából, ki-ki
a saját képességének megfelelően. Őseink már megmutatták az utat, nekünk folytatni kell azt.
munkaprogram vezető

REJTVÉNY
1
2
3
4
5
6

1.

Községünk első tanítója (Márton)

2.

Nagybaracskai .... (újságunk címe)

3.

Megyénk

4.

Nagybaracska csatornája

5.

Szent ... napi búcsú

6.

Címerállatunk

7.

Templom közelében áll a
Szent-... szobor

8.

Március 15-én kerül megrendezésre
(... találkozó)

9.

Katolikus lelkipásztorunk ... Tibor atya

7
8
9

Rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2016. augusztus 5.
Leadható név és cím feltüntetésével a községházán.
A helyes megfejtést beküldők között 2016. augusztus 13-án ajándékot sorsolunk ki.
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XXVIII. Sobri Kupa halfőző versenykiírása
A verseny ideje:
Érkezés:

2016. augusztus 13. (szombat) de. 10 óra
A versenyzőknek a kezdés előtt legalább 1 órával (900-ig) kell
bejelentkezniük.
Helyszín:
A Ferenc-csatorna és a Termálfürdő melletti (szokásos) terület
Nevezési díj:
7.000,- Ft/nevezés
Nevezni és érdeklődni:	Művelődési Ház, 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 23.
email: ragazol@gmail.com

A hallé főzéséhez a rendezőség minden versenyzőnek egységesen 3 kg pontyot biztosít. Más halat felhasználni
TILOS! A főzéshez szükséges eszközöket (bogrács, állvány, tüzelőanyag, fűszerek) a versenyzőnek kell magával hoznia, asztalt biztosítunk.
Az értékelés során a zsűri tagjai nem ismerik a hallé készítőjének nevét, csupán a jelzőszámot, melyet bejelentkezéskor kapnak meg zárt borítékban. Ennek egyikét kell leadni az értékelésre szánt mintával együtt.
A másik, ugyanezt a számot tartalmazó boríték a versenyzőnél marad, amelyet csak eredményhirdetéskor, felszólításra szabad kinyitni. A boríték korábbi felnyitása versenyből való kizárást eredményez!
A bírálóbizottság elé a rendezőség által biztosított edényben felszolgálóink viszik az elkészült hallevet és a
halhúst (halderekat) tartalmazó mintát a jelzőszámmal együtt. A versenymunkát díszíteni, megjelölni TILOS!
A főzés egyéni vagy csapatjellegére korlátozás nincs.
Értékelés rendje
Pontszám
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a verseny ideje
alatt látványzsűri is működik,
Hallé színe
1-10
amely a következő szempontok szerint fog zsűrizni:
Megjelenése, külleme, állaga, egyöntetűsége
1-10
Hallé illata
1-10
• terítés módja - berendezés, teríték, díszítés alkalomhoz illő-e
Hallé íze, zamata
1-30
• halfőző egyénisége
Halhús íze, megjelenése
1-15
• alkalom és feladat harmóniája
Összbenyomás
1-25
• környezet védelme, tisztasága (nincs szemetelés)
Elérhető összes pontszám
100

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is lehet indulni vegyes halételek kategóriában is. Ebben a kategóriában bármely halféléből készült étellel lehet nevezni: ebben az esetben a főzéshez szükséges eszközökön kívül
a főzéshez szükséges halat is a versenyzőnek kell hoznia. A nevezési díj ebben az esetben 3.500,- Ft, amely
magába foglalja versenyzőként egy asztal biztosítását, valamint a díjak költségeit.
A helyezettek kategóriánként jutalomban részesülnek és minden versenyző oklevelet, illetve 1 üveg bort kap.
A nap folyamán kulturális műsorok láthatók, este Halfőzők Bálja lesz.
Tervezett rendezvények:
gyermek kézműves foglalkozás, önkéntes tűzoltók versenye, lovasbemutató
18 órakor FOKOS zenekar koncertje - TÁNCHÁZ
20 órától Halfőzők Bálja – zenél BOHÉMEK zenekar

Érdeklődni és nevezni a fenti címen, illetve a +36-70-334-9504-es telefonon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kiadja: Nagybaracska község Önkormányzata. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Bögi István András és Kovács Tamás.
Szerkesztőség és kiadó címe: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10., Készült: 1000 példányban.
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