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Önkormányzati tájékoztató 2016. március
„A modern államnak az embert szubnormálissá kell tennie,
hogy egyáltalán tudjon vele mit kezdeni.
A politikai tehetetlenség épelméjű embert nem tud kormányozni.”
Hamvas Béla: Patmosz I.

Kedves Olvasó!

Furcsa ez a kijelentés egy tiszapalkonyai raktárostól 1962-ben, de a felismerés sokunk számára ma is
megdöbbentő. Jelenkorunk mindennapi történése a
közember számára leredukálódott a gazdasági kérdések szintjére. A „lesz mit enni” és a „hogyan legyen
minél nagyobb vagyon” kérdése közé a kultúra ritkán
tud beférkőzni. A szír menekültek uralják a médiát, de
azt kevesen tudják, hogy a mai Baracson, a római kori
Annamatia katonai erődben szír harcosok védték a
birodalom határait, amit limes-nek hívtak. Információtorlódás és információhiány egyszerre jellemző
korunkban. A gondnélküliség eszménye kirajzolódni
látszik, csak előtte át kell haladjunk a gond-olkodás
nélkülivé válás rögös útján.
Mindent elhiszünk, majd annak az ellenkezőjét is,
szinte mindegy, ki mondja. Már nem az számít, kitől
származik, hanem az, hogy minél durvább, minél hihetetlenebb legyen az a valami, vagy valaki, akiről a
hírek terjednek. És mindegy, hogy az utcán, a boltban,
vagy a tévében.
Folyamatos vízióban tartásunkat próbáljuk megtörni. Közösségi eseményeket szervezünk. Olyat, ahol értelmes, vagy sokunk által értelmesnek vélt emberek
mondják el gondolataikat, adják át tudásukat, osztják
meg velünk élményeiket.
Faluházunknak van egy nagyobbacska színházterme,
amit élettel kívánunk megtölteni. Jó előadásokat, jó
előadókat szeretnénk itt vendégül látni, akik gondolatot ébresztenek, vagy ha épp művészetről, szórakoztatásról van szó, akkor épp a rossz gondolatokat kívánják
eloszlatni. Soha nem volt még akkora szükség a kultúrára, mint épp most. Kultúra nélkül nincs élet. Vagyis
van. De az élet?
Dombi humora, Soma gondolatébresztése, hogy
mitől nő a nő, és mitől férfi a férfi, a növénydoktor
praktikus tavaszi tanácsai, a Kákics zenekar népzenei
visszatekintése az első világháború történéseire, hangulatára, a Kávészünet zenekar (t)rendhagyó irodalomórája: mind azt a célt szolgálja, hogy új nézőpontból
lássunk a világra és nézzünk magunkra. Hofi azt mondta, „ha nagy a talajvíz, magasabban van a béka segge
is”. Most nagy a belvíz…
A képviselő-testületi ülésen vita volt arról, kell-e elkülöníteni nagyobb összeget a kultúrára. Amíg az emberek
éheznek, mások éjjel-nappal dolgoznak, megint mások
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soha nem dolgoznak, addig a keményen dolgozó magyar polgárok nem érnek rá holmi polgári huncutságra,
a fővárosból, vagy máshonnan jövő kultúrmunkások
előadásaira. Szép kép. Van honnan fejlődni.
Gyerekeink nemcsak azért mennek el, mert itthon nem
tudnak megélni, hanem azért, mert nem érzik jól magukat. „A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a
boldog szerelemben.” mondja József Attila.  
A társadalomtudományokban a múlt század elején
megfogalmazódott a szociális élet hármas tagozódása.
Ebben - érdekes módon - a kultúrának van alárendelve a gazdaság és a jog. Lám, így is lehetne? Még úgy
tűnik nem, mint látjuk, a gazdaság megelőz mindent,
a jogot pedig szolgálójává tette.
Azért mi éljünk a lehetőséggel!
A sok programot az Ön szórakoztatására és tájékoztatására szervezzük. Szeretnénk, ha tudnánk újat
mutatni, élményt adni, könnyed sétára csábítani a
Faluházba, a színháztermünkbe. Legyenek szép, tanulságos estéink, beszélgetős találkozások.
Jöjjön el, szeretettel várjuk, jó szórakozást kívánunk!
Várai Róbert
polgármester

Nőnap

alkalmából
szeretettel köszöntjük
Baracs község
hölgyeit,
lányait,
asszonyait,
az Önkormányzat
és a hivatal nevében

Várai Róbert polgármester,
dr. Horváth Zsolt jegyző
2016. március
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Március – Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava
Radnóti Miklós: Március
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt
s zajong a március.
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.
Az év harmadik hónapja, 31 napos. Az elnevezés a latin Martius
hónapnévből ered. Annyit tesz: Mars (Isten) hava. A régi rómaiaknál az év első hónapja volt. Márciust a hadba vonulás
időszakának is tartották, így lett a harcias természetű Mars isten a hónap névadója. Régi magyar neve: Böjt máshava (vagy
böjtmás hava), a székely naptár szerint: Kikelet hava.
Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. A tavasz első hónapjáról azt mondják: „Ha böjtmás
hava száraz, Szent György hava nedves”, azaz esős áprilist jelez
a csapadék nélküli március. A néphit szerint amennyi köd van
márciusban, annyi lesz a zápor is.

Jeles napok – ünnepi szokások
– hagyományok
Március 8: Nemzetközi Nőnap
A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948
óta) minden év március 8-án tartanak. A Nemzetközi Nőnapot
az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg
munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és
szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, a
mai kedves, ajándékozós megemlékezéssel szemben.
Március 4: Kázmér napja
A régi babonás időkben ugyancsak ez a nap volt faluhelyen a
patkányűzés dátuma. Kázmér hajnalán a gazdasszony háromszor körülszaladta a házat, és mogyoróvesszővel ütögetvén a
falat, riasztotta el a portán és környékén élősködő férgeket.
Valamint e nap volt a tavaszi tisztulat, a ház és háztájék rendbetételének kezdete.
Március 9.
Azt tartják, hogy amilyen időjárás uralkodik Franciska napján,
olyan lesz egész márciusban.
Március 12.- Gergely napja
A gergelyjárás az iskolás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő, eredetileg többszereplős, színjátékszerű játéka. Országosan
ismert volt, legtovább a Dunántúlon, Palócföldön és a Muravidéken maradt fenn.
A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki
elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát, az iskolák alapítóját, a gregorián éneklés megteremtőjét az iskolák patrónusává tette.
E naphoz felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők
kapcsolódtak.
Gergely napjához időjárás- és terményjóslás is kapcsolódott.
Ismert szólás van arra, ha ezen a napon esik a hó: „Megrázza
még szakállát Gergely”.”Gergely napja ritka, ha jó. Hideg, szeles sokszor van hó”. Sokfelé alkalmasnak tartották e napot a
búza, rozs, hüvelyesek és palántának való mag földbe tételére.
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Március 15. - nemzeti ünnep
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc ünnepe.
A magyar sajtó napja. Ezen a napon a magyar szabadságharc
kezdetét ünnepeljük. Március 15-én minden megemlékező
kokárdát tűz ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom
nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot. 1848-ban ezen a napon tört ki a
forradalom Pesten, és ekkor nyomták ki a szabad sajtó első
termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. E nap jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetét fejezi ki.
Március 18., 19., 21. - Sándor – József – Benedek napja
A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok vethetnek véget a hos�szú, hideg télnek, és ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz:
„Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget. Ám, ha
üres ez a szák, nem kapod, csak a harmadát”.
Sándor napját a bukovinai magyarok a zab és árpa vetőnapjának tartották, hogy jobb legyen a termés. A három jeles nap
közül, szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József
napja,a tavasz első napjának az ünnepe. A hagyomány szerint
a madarak megszólalnak ezen a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot”. Az Alföldön úgy vélik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, széles piros sáv pedig
bő bortermést ígér. Az Ipoly menti falvakban a József napi rossz
idő sok halottat jelent abban az esztendőben. A Mura-vidéken
úgy mondják: „amilyen az idő József-napkor, olyan lesz Péter
Pálkor és szénahordáskor.” E nap a méhek kieresztésének is
megszabott ideje. Ezen a napon érkeznek a fecskék, s ilyenkor
mondogatták a gyermekek: „Fecskét látok, szeplőt hányok”.
Benedek napján a század eleji göcseji adatok szerint zsírt és
fokhagymát szenteltek, amelynek aztán gyógyító erőt tulajdonítottak. A bukovinai székelyek úgy vélték, ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár. Topolyán (Bács-Bodrog Vm.)
a három jeles nap együttes megfigyeléséből vontak le következtetéseket: ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú,
meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
A katolikus egyház hagyománya e naphoz köti az angyali üdvözletet, Jézus Szentlélektől való fogantatásának napját.
Régi hagyomány szerint e napon kell oltani, szemezni a fákat.
A magyar nyelvterületen él az a hiedelem, hogy azt a fát, amit
ilyenkor oltanak, nem szabad levágni, mert vér folyna ki, vagy
szerencsétlenség történne. Ha ilyenkor megszólalnak a békák,
a csízió szerint még negyven napig hidegre lehet számítani.
„Gyümölcsoltó hidege téli hónapnak megölője”
Miskolczi Ildikó
A keresztény húsvét eredete
A keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa elvégzett
áldozatért, melyeket értünk, emberekért tett. A keresztény húsvét
időpontját a 325-ös niceai zsinat
határozta meg. Eszerint a tavaszi
napéjegyenlőséggel (március 21.) egybeeső, vagy az azt követő
holdtölte utáni első vasárnap a húsvét vasárnap. Húsvét így ellentétben a karácsony ünnepével - minden évben más napra
esik, de mindig március 22. és április 25. közé.
A húsvét meghatározza a többi mozgó ünnep dátumát is: virágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, Szentháromság
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vasárnapja, Úrnapja. A húsvét magyar elnevezése onnan
származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40
napos tartózkodás. Az idei 2016-os évben a húsvét március
27-re esik.
Virágvasárnap (március 20.)
Húsvét előtti vasárnap. Ezen a
napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, a kereszthalála előtti vasárnapon. A hagyományok szerint
ilyenkor barkát mennek gyűjteni, amit a templomban megszentelnek. A szentelt barkát gonoszűzőnek, betegséggyógyítónak tartják, elűzi a jégesőt, megóv a
villámcsapástól. Virágvasárnap tartják több palóc községben a
kiszehajtást. Fiatal leányok telet jelképező, menyecskeruhába
öltöztetett szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. A téltemetés az ébredő természet ünnepét, a
húsvétot vezeti be. Virágvasárnap után következő hét a Nagyhét.
Nagypéntek (március 25.)
Ezen a napon emlékeznek meg
Jézus Krisztus kereszthaláláról.
Ekkor tartják a legszigorúbb böjtöt. Általános tisztálkodási nap,
meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak a patakban, és az
állatokat is megfürösztik.
Sok helyen Nagypénteken nem gyújtanak tüzet.
Nagyszombat (március 26.)
Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. A katolikus liturgia
szerint este kezdődik az ünnep
a tűzszenteléssel. A tűz Krisztus
jelképe, akinek feltámadásával
a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak, ezt
követi a keresztvíz-szentelés. A tüzet ősi módon - dörzsöléssel,
csiholással – újra meggyújtják és megszentelik. Az esti harangszó a böjt befejeződését jelenti.  
Húsvét vasárnap (március 27.)
Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak.
A kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe a pogány tavaszkezdő
ünnepekből származik. Ezen a
napon tartják a húsvéti határjárást. Ilyenkor az egész falu népe
körbejárja földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Ehhez a naphoz
tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt.
A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi, a tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. Sok helyen bált
rendeznek.
Húsvét hétfő (március 28.)
A legnépszerűbb húsvéti népszokások: a locsolkodás, a hímes
tojás ajándékozásának ideje.  A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak. Bibliai eredetet is
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tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. A
húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus
vérét jelképezi. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész
világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg
a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az
emberek a bő termést és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így
kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás
pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az
öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.
Miskolczi Ildikó

Húsvéti Miserend
2016. március 19.
(Virágvasárnap előtti szombat)
Baracs-Apátszállás: délután16 óra
Baracs-Templomos: délután 17 óra
Nagycsütörtök (március 24.)
Mezőfalva este 18 óra
Nagypéntek (március 25.)
Mezőfalva este18 óra
Nagyszombat (március 26.)
Mezőfalva este18 óra
Húsvét hétfő (március 28.)
Baracs-Templomos: délelőtt 9 óra
Baracs-Apátszállás: délelőtt 10 óra
Kristofory Valter
plébános
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Évkezdés a Barátság Nyugdíjas Egyesületben
A karácsonyi és szilveszteri mulatságok után egy kis pihenőt
tartottunk, azért szép számmal vettünk részt a Faluházban
tartott Magyar Kultúra napján. Nem bántuk meg, csodálatos
műsort láttunk az iskolások és a néptáncosok előadásában.
Köszönjük.
Éves közgyűlésünket február 1-én tartottuk, értékeltük az
elmúlt évet, beszámoltunk gazdálkodásunkról és ismertettük,
véleményeztettük a 2016. évre vonatkozó elképzelésünket.

Éves programunkat megtalálhatják honlapunkon, és akinek
kedve lenne közénk jönni, szeretettel várjuk. Éves tagdíjunk
2000 Ft.
Végül még egyszer szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik adójuk 1%-ával hozzájárultak költségvetésünkhöz,
hogy minél több programot sikeresen megvalósíthassunk.
Várjuk továbbra is támogatásukat.
Adószámunk: 18490578-1-07

Köszönjük mindazok támogatását,
akik a tavalyi évben
megtiszteltek minket azzal, hogy
a Baracsi Társas Kör Egyesület javára
ajánlották fel adójuk 1%-át.
Az adóbevallásnál továbbra is lehetőség van

a Baracsi Társas Kör
Egyesületet megjelölni.
A már hagyományos programok mellett (4 zenés-táncos est,
versünnep, népdalkörök találkozója, Majális, Márton nap az
ovisokkal stb.), döntöttünk a kirándulásokról.
Az idei évben is Kiskőrösre és Cserkeszőlőre megyünk fürödni,
de ellátogatunk a cecei Csók István múzeumba, a simontornyai
várba, vajtai fürdőzéssel zárva a napot. Meglátogatjuk a dunaújvárosi múzeumot, október 6-án - az aradi vértanúkra emlékezve - Budapestre utazunk.
Több egészségügyi előadást terveztünk, megismételjük a tavalyi kerékpártúrát a halastóhoz főzéssel, zenés délutánokat szervezünk, és a könyvtár kezdeményezésére részt kívánunk venni
a könyvtári filmvetítéseken.
Február 8-án   már el is indult az élet, fantasztikus farsangi
mulatsággal. A gyönyörű dekorációt köszönjük az óvoda nagycsoportosainak és az óvónőknek.

A befolyt összeget a civil szervezet községünkben rendezett
– és mindenki számára nyitott – programjaira (Locsolóbál,
szemétszedés, községi rendezvények, túrák, kirándulások),
valamint az erdélyi testvértelepüléssel meglévő kapcsolat
további fenntartására fordítjuk.

Kérjük Önöket, támogassák
tevékenységünket, és adóbevallásuk
elkészítésekor rendelkezzenek
adójuk 1%-ának felajánlásáról
a Baracsi Társas Kör Egyesület számára!

Adószámunk: 18500251-1-07
Sutyera Ferencné
elnök

FELHÍVÁS
Baracs Község Önkormányzata
a 2016. évi közfoglalkoztatás tervezéséhez
regisztrált álláskereső személyek
jelentkezését várja.
Felajánlott munkalehetőség:
közfoglalkoztatás napi 8 órás munkaidőben.
Munkabér: bruttó 79.155,- Ft.

Február 15-én termékbemutatón vettünk részt, ahol kaptunk
egy TENSZ készüléket ajándékba, már meg is kezdtük a kipróbálását. Ezt követő hétfőn Dr. Gáncs László előadását, és hasznos tanácsait hallgattuk meg. Köszönjük.
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Jelentkezni a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatánál átvehető adatlap kitöltésével
lehet munkaidőben
(hétfő, szerda, csütörtök: 8-16 óráig,
péntek: 8-12 óráig, kedden nincs ügyfélfogadás)
Süvegesné Kovács Erika
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HASZNÁLTRUHA AKCIÓ
2016. március 16-án 8-14 óráig használt ruha
akciót szervezünk az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth
L. u. 11.). A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők.
Az akciót megelőzően szívesen fogadjuk a felajánlásaikat, jó állapotú használt ruhákat, használati
tárgyakat stb.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Családsegítők

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
AZ ÖNOBAN
2016. március 22-én kedden délelőtt az ÖNO-ban
húsvéti játszóházat tartunk óvodások részére. Ezen
a napon 9 és 11 óra között várjuk az ovis csoportokat vidám nyuszis játékokkal, versenyekkel, meglepetéssel.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők
BARACSI SZÓ
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Remek szereplés
A jól sikerült torna megyei döntő után a baracsi tornászok Kalocsán vettek részt egy meghívásos versenyen. Az Öcsi Bácsi Kupát
már több éve rendezik a házigazda kalocsaiak Bács-Kiskun Megye
tornászainak. A baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola minden évben kap meghívót az egyre színvonalasabb „B” kategóriás
tornaversenyre.
Az idei évben végre sikerült csapat aranyat nyerni a széchenyiseknek, (eddig a 2. hely volt a legjobb) - a IV. korcsoportosok állhattak fel a dobogó legfelső fokára. Az arany mellett ezüst és
bronzérmet, valamit értékes helyezéseket is értek el a lányok.
A versenyen sikerült megelőzni a kiskunfélegyházi általános iskola csapatát, akik a tavalyi országos diákolimpiai döntőn is előkelő
helyezést értek el.
A három főből álló csapatverseny végeredménye a II. korcsoportban:
II. helyezett a Fodor Maja, Árva Gréta, Osztrider Hanna.
III. helyezett: Kiss Beatrix, Kenyér Lilla, Simon Réka, Karászi Panna
Egyéniben Fodor Maja és Árva Gréta ezüstérmet nyert, Kiss
Beatrix V., Osztrider Hanna VI. lett.
IV. korcsoportban aranyérmes lett a baracsi „A” csapat, Csabankó
Csilla, Osztrider Dóra, Tömöri Réka összeállításban. A „B” csapat
a dobogó 3. fokára állt, Hévizi Marianna, Csillag Szabina, Keszler
Alexandra összeállításban.
Egyéniben holtversenyben ezüstérmes lett Tömöri Réka és
Csabankó Csilla, Osztrider Dóra V. helyen végzett.
A verseny felkészítői: Árváné Fekete Anikó és Benkéné Juhász
Márta

Bronzérem Székesfehérváron
Harmadik helyezést ért el Kenyér Lilla az idei megyei úszó diákolimpián az 50 méteres hátúszásban. Remek versenyzéssel bronzérmet nyert a nagyon erős mezőnyben.

Dobogós hely kézilabdában
Harmadik helyen végzett iskolánk kézilabda csapata a körzeti diákolimpián. A nagyon fiatal csapatunk becsülettel helytállt a többnyire nyolcadikosokból felálló ellenfelekkel szemben.
A csapatot a következő tanulók alkották:
Mosonyi Boglárka, Simon Bonita, Takács Gréta, Berényi Lívia,
Bartók Csenge, Hévízi Marianna, Kulics Petra, Magyar Zita, Árva
Gréta, Kuminka Cintia, Csikós Zsófia, Rumann Alexandra, Kurucz
Dorka, Bebesi Dorottya Zsanka. Felkészítő edző: Kissné Izing Anita
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