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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 raktáros-
tól 1962-ben,  de a felismerés sokunk számára ma is 
megdöbbentő. Jelenkorunk mindennapi történése a
közember számára leredukálódott a gazdasági kérdé-
sek szintjére. A „lesz mit enni” és a „hogyan legyen 
minél nagyobb vagyon” kérdése közé a kultúra ritkán 
tudbeférkőzni.Aszírmenekültekuraljákamédiát,de
azt kevesen tudják, hogy a mai Baracson, a római kori 
Annamatia katonai erődben szír harcosok védték a 
birodalom határait, amit limes-nek hívtak. Informá-
ciótorlódás és információhiány egyszerre jellemző 
korunkban. A gondnélküliség eszménye kirajzolódni
látszik, csak előtte át kell haladjunk a gond-olkodás
nélkülivéválásrögösútján.

Mindent elhiszünk, majd annak az ellenkezőjét is,
szintemindegy, kimondja.Márnemaz számít, kitől
származik, hanem az, hogy minél durvább, minél hi-
hetetlenebb legyenaza valami, vagy valaki,akirőla 
hírekterjednek.Ésmindegy,hogyazutcán,aboltban,
vagy a tévében. 

Folyamatos vízióban tartásunkat próbáljuk megtör-
ni.Közösségieseményeketszervezünk.Olyat,aholér-
telmes, vagy sokunk által értelmesnek vélt emberek 
mondják el gondolataikat, adják át tudásukat, osztják 
megvelünkélményeiket.

Faluházunknak van egy nagyobbacska színházterme,
amit élettel kívánunkmegtölteni. Jó előadásokat, jó
előadókatszeretnénkittvendégüllátni,akikgondola-
totébresztenek,vagyhaéppművészetről,szórakozta-
tásrólvanszó,akkorépparosszgondolatokatkívánják
eloszlatni.Sohanemvoltmégakkoraszükségakultú-
rára,mintéppmost.Kultúranélkülnincsélet.Vagyis
van. De az élet?

Dombi humora, Soma gondolatébresztése, hogy  
mitől nő a nő, ésmitől férfi a férfi, a növénydoktor
praktikus tavaszi tanácsai, a Kákics zenekar népzenei 
visszatekintéseazelsővilágháborútörténéseire,han-
gulatára,aKávészünetzenekar(t)rendhagyóirodalom-
órája:mindazta célt szolgálja,hogyújnézőpontból
lássunkavilágraésnézzünkmagunkra.Hofiaztmond-
ta,„hanagyatalajvíz,magasabbanvanabékasegge
is”.Mostnagyabelvíz…

Aképviselő-testületiülésenvitavoltarról,kell-eelkülö-
níteninagyobbösszegetakultúrára.Amígazemberek
éheznek, mások éjjel-nappal dolgoznak, megint mások 

soha nem dolgoznak, addig a keményen dolgozó ma-
gyar polgárok nem érnek rá holmi polgári huncutságra,  
a fővárosból, vagy máshonnan jövő kultúrmunkások
előadásaira.Szépkép.Vanhonnanfejlődni.

Gyerekeink nemcsak azért mennek el, mert itthon nem 
tudnak megélni, hanem azért, mert nem érzik jól ma-
gukat. „A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a 
boldogszerelemben.”mondjaJózsefAttila.

A társadalomtudományokban a múlt század elején 
megfogalmazódott a szociális élet hármas tagozódása. 
Ebben - érdekes módon - a kultúrának van alárendel-
veagazdaságésajog.Lám,ígyislehetne?Mégúgy
tűniknem,mintlátjuk,agazdaságmegelőzmindent,
a jogot pedig szolgálójává tette. 

Azértmiéljünkalehetőséggel!

A sok programot az Ön szórakoztatására és tájékoz-
tatására szervezzük. Szeretnénk, ha tudnánk újat 
mutatni, élményt adni, könnyed sétára csábítani a 
Faluházba,aszínháztermünkbe.Legyenekszép,tanul-
ságosestéink,beszélgetőstalálkozások.

Jöjjönel,szeretettelvárjuk,jószórakozástkívánunk!

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
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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 ró-
maiaknál az év első hónapja volt.Márciust a hadba vonulás 
időszakánakistartották,ígylettaharciastermészetűMarsis-
tenahónapnévadója.Régimagyarneve:Böjtmáshava(vagy
böjtmáshava),aszékelynaptárszerint:Kikelethava.

Március ameteorológiai évszakváltások szerint az első tava-
szihónap.Atavaszelsőhónapjárólaztmondják:„Haböjtmás
havaszáraz,SzentGyörgyhavanedves”,azazesősáprilistjelez
acsapadéknélkülimárcius.Anéphitszerintamennyiködvan
márciusban, annyi lesz a zápor is.

Jeles napok – ünnepi szokások  
– hagyományok
Március 8: Nemzetközi Nőnap
A Nemzetközi Nőnapanőkirántitiszteletésmegbecsüléski-
fejezéséneknapja,amelyet1917óta(Magyarországon1948
óta)mindenévmárcius8-ántartanak.ANemzetköziNőnapot
azENSZisavilágnapokközttartjaszámon.Anőnaperedetileg
munkásmozgalmieredetű,harcos,anőkegyenjogúságávalés
szabadmunkavállalásávalkapcsolatosdemonstratívnapvolt,a
mai kedves, ajándékozós megemlékezéssel szemben.

Március 4: Kázmér napja
Arégibabonásidőkbenugyancsakezanapvoltfaluhelyena
patkányűzésdátuma.Kázmérhajnalánagazdasszonyhárom-
szor körülszaladtaaházat, ésmogyoróvesszővel ütögetvéna
falat, riasztotta el a portán és környékén élősködő férgeket. 
Valamint e nap volt a tavaszi tisztulat, a ház és háztájék rend-
betételének kezdete.

Március 9.
Azttartják,hogyamilyenidőjárásuralkodikFranciska napján, 
olyan lesz egész márciusban.

Március 12.- Gergely napja
A gergelyjárás az iskolás gyermekek köszöntő, adománygyűj-
tő,eredetilegtöbbszereplős,színjátékszerűjátéka.Országosan 
ismert volt, legtovább a Dunántúlon, Palócföldön és a Muravi-
déken maradt fenn. 

A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki
elődjét,I.(Nagy)Gergelypápát,aziskolákalapítóját,agregori-
ánéneklésmegteremtőjétaziskolákpatrónusávátette.
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 
mégszakállátGergely”.”Gergelynapjaritka,hajó.Hideg,sze-
les sokszor van hó”. Sokfelé alkalmasnak tartották e napot a 
búza,rozs,hüvelyesekéspalántánakvalómagföldbetételére.

Március 15. - nemzeti ünnep
Az1848-49-esmagyarforradalomésszabadságharcünnepe.
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
nyománkeletkezett,amagyarszabadságharcosokviseltekelő-
szörnemzetiszínűszalagot.1848-banezenanapontörtkia
forradalomPesten, és ekkor nyomták ki a szabad sajtó első
termékeit,a12pontotésaNemzetidalt.Enapjelképpévált,
nemzetünkszabadságszeretetétfejeziki.

Március 18., 19., 21. - sándor – József – Benedek napja
A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok vethetnek véget a hosz-
szú, hideg télnek, és ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz: 
„Sándor, József, Benedek zsákban hozza ameleget. Ám, ha
üresezaszák,nemkapod,csakaharmadát”.

sándornapjátabukovinaimagyarokazabésárpavetőnap-
jának tartották, hogy jobb legyen a termés. A három jeles nap 
közül, szokásokbanés hiedelmekbena leggazdagabb József 
napja,atavaszelsőnapjánakazünnepe.Ahagyományszerint
amadarakmegszólalnakezenanapon,mert„SzentJózsefki-
osztottanekikasípot”.AzAlföldönúgyvélik,haszivárványlát-
ható, a széles sárga sáv jó búzatermést, széles piros sáv pedig 
bőborterméstígér.AzIpolymentifalvakbanaJózsefnapirossz
idősokhalottatjelentabbanazesztendőben.AMura-vidéken
úgymondják:„amilyenaz időJózsef-napkor,olyan leszPéter
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”. 
Benedeknapjánaszázadelejigöcsejiadatokszerintzsírtés
fokhagymátszenteltek,amelynekaztángyógyítóerőttulajdoní-
tottak. A bukovinai székelyek úgy vélték, ha ezen a napon dö-
rögazég,akkorszárazleszanyár.Topolyán(Bács-BodrogVm.)
aháromjelesnapegyüttesmegfigyelésébőlvontaklekövetkez-
tetéseket:haezekbenanapokbankisütanap,akkorhosszú,
melegnyárvárható,hanemsütki,akkorhosszú,lucskosősz-
relehetszámítani.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Akatolikusegyházhagyományaenaphozkötiazangyaliüdvöz-
letet,JézusSzentlélektőlvalófogantatásánaknapját.
Régi hagyomány szerint e napon kell oltani, szemezni a fákat. 
Amagyarnyelvterületenélazahiedelem,hogyaztafát,amit
ilyenkor oltanak, nem szabad levágni, mert vér folyna ki, vagy 
szerencsétlenségtörténne.Hailyenkormegszólalnakabékák,
a csízió szerint még negyven napig hidegre lehet számítani.
„Gyümölcsoltóhidegetélihónapnakmegölője”

Miskolczi Ildikó

a keresztény húsvét eredete
A keresztény húsvétJézusKrisz-
tus feltámadására való emléke-
zés, hálaadás az általa elvégzett 
áldozatért,melyeketértünk,em-
berekért tett. A keresztény húsvét 
időpontjáta325-ösniceaizsinat
határozta meg. Eszerint a tavaszi 
napéjegyenlőséggel(március21.)egybeeső,vagyazaztkövető
holdtölteutánielsővasárnapahúsvét vasárnap.Húsvétígy-
ellentétbenakarácsonyünnepével-mindenévbenmásnapra
esik,demindigmárcius22.ésáprilis25.közé.
a húsvétmeghatározzaatöbbimozgóünnepdátumátis:vi-
rágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, szentháromság  

Március – Böjtmás hava – Tavaszelő – Kikelet hava
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vasárnapja, Úrnapja. A húsvét magyar elnevezése onnan 
származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt,ahústólvaló40
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 Jeruzsá-
lembe, a kereszthalála előtti va-
sárnapon. A hagyományok szerint 
ilyenkor barkát mennek gyűjte-
ni, amit a templomban megszen-
telnek. A szentelt barkát gonosz-
űzőnek,betegséggyógyítónaktartják,elűziajégesőt,megóva 
villámcsapástól. Virágvasárnap tartják több palóc községben a 
kiszehajtást.Fiatal leányoktelet jelképező,menyecskeruhába
öltöztetettszalmabábutvisznekvégigafalun,majdvízbedob-
jákvagyelégetik.Atéltemetésazébredőtermészetünnepét,a
húsvétotvezetibe.VirágvasárnaputánkövetkezőhétaNagy-
hét.

Nagypéntek (március 25.)
Ezen a napon emlékeznek meg 
Jézus Krisztus kereszthaláláról.
Ekkor tartják a legszigorúbb böj-
töt. Általános tisztálkodási nap,
meszelnek,takarítanak,nagymo-
sást tartanak a patakban, és az 
állatokatismegfürösztik.
SokhelyenNagypéntekennemgyújtanaktüzet.

Nagyszombat (március 26.)
Nagyszombat a húsvéti örömün-
nep kezdete. A katolikus liturgia 
szerint este kezdődik az ünnep
a tűzszenteléssel. A tűz Krisztus
jelképe, akinek feltámadásával 
a remény, a fény születését ün-
neplik a keresztény egyházak, ezt  
követiakeresztvíz-szentelés.Atüzetősimódon-dörzsöléssel,
csiholással–újrameggyújtjákésmegszentelik.Azestiharang-
szóaböjtbefejeződésétjelenti.

Húsvét vasárnap (március 27.)
Délelőttünnepiszentmiséttarta-
nak. 
A kereszténység egyik legnagyobb 
ünnepe a pogány tavaszkezdő 
ünnepekből származik. Ezen a
napon tartják a húsvéti határjá-
rást. Ilyenkor az egész falu népe 
körbejárja földjeit, kitisztogatja a forrásokat. Ehhez a naphoz 
tartozottazételszenteléshagyománya.Adélelőttimiséreleta-
kartkosárralmentekahívők,melybenbárányhús,kalács,to-
jás, sonka és bor volt. 

AhúsvétibárányJézusáldozatát,aborKrisztusvérétjelképe-
zi,atojáspedigazújjászületésjelképe.Azegészbenfőtttojás
ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. Sok helyen bált 
rendeznek.

Húsvét hétfő (március 28.)
Alegnépszerűbbhúsvétinépszokások:alocsolkodás,ahímes
tojásajándékozásának ideje.Avízmegtisztító,megújítóere-
jébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak. Bibliai eredetet is  

tulajdonítanakalocsolkodáshagyományának,eszerintaKrisz-
tussírjátőrzőkatonákafeltámadáshírétvevő,ujjongóasszo-
nyokatigyekezteklecsendesíteniúgy,hogylelocsoltákőket.A
húsvétitojásokpirosszíneegyesfeltételezésekszerintKrisztus
vérétjelképezi.Régikorokbanapirosszínnekvédőerőttulajdo-
nítottak.Atojásfestésszokásaésatojásokdíszítéseazegész
világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg 
atermékenységünnepe,amelysegítségévelszerettékvolnaaz
emberekabőterméstésaháziállatokszaporulatátkívánni.Így
kötődikanyúla tojáshoz,mivelanyúl szaporaállat,a tojás
pedigmagábanhordozzaazélet ígéretét.A locsolkodás isaz 
öntözésutánzásávalabőtermésthivatottjelképezni.

Miskolczi Ildikó

HÚsVéti MisereNd
2016. március 19.  

(Virágvasárnapelőttiszombat)
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 szilveszterimulatságok után egy kis pihenőt
tartottunk, azért szép számmal vettünk részt a Faluházban 
tartottMagyar Kultúra napján.Nembántukmeg, csodálatos
műsort láttunk az iskolások és a néptáncosok előadásában.
Köszönjük.

Éves közgyűlésünket február 1-én tartottuk, értékeltük az 
elmúlt évet, beszámoltunk gazdálkodásunkról és ismertettük,
véleményeztettüka2016.évrevonatkozóelképzelésünket.

Amárhagyományosprogramokmellett (4 zenés-táncosest,
versünnep, népdalkörök találkozója, Majális, Márton nap az
ovisokkalstb.),döntöttünkakirándulásokról.

AzideiévbenisKiskőrösreésCserkeszőlőremegyünkfürödni,
deellátogatunkaceceiCsókIstvánmúzeumba,asimontornyai
várba,vajtaifürdőzésselzárvaanapot.Meglátogatjukaduna-
újvárosi múzeumot, október 6-án - az aradi vértanúkra emlé-
kezve - Budapestre utazunk.

Többegészségügyielőadástterveztünk,megismételjükatava-
lyikerékpártúrátahalastóhozfőzéssel,zenésdélutánokatszer-
vezünk,ésakönyvtárkezdeményezésérerésztkívánunkvenni
akönyvtárifilmvetítéseken.

Február 8-án  már el is indult az élet, fantasztikus farsangi 
mulatsággal.Agyönyörűdekorációtköszönjükazóvodanagy-
csoportosainakésazóvónőknek.

Február15-én termékbemutatón vettünk részt, ahol kaptunk
egyTENSZkészüléketajándékba,mármegiskezdtükakipró-
bálását.EztkövetőhétfőnDr.GáncsLászlóelőadását,éshasz-
nostanácsaithallgattukmeg.Köszönjük.

Éves programunkat megtalálhatják honlapunkon, és akinek
kedve lenne közénk jönni, szeretettel várjuk. Éves tagdíjunk
2000 Ft.

Végülmégegyszerszeretnémmegköszönnimindazoktámoga-
tását, akik adójuk 1%-ával hozzájárultak költségvetésünkhöz,
hogyminéltöbbprogramotsikeresenmegvalósíthassunk.
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.

Abefolytösszegetacivilszervezetközségünkbenrendezett
–ésmindenkiszámáranyitott–programjaira(Locsolóbál,
szemétszedés,községirendezvények,túrák,kirándulások),
valamint az erdélyi testvértelepüléssel meglévő kapcsolat
továbbifenntartásárafordítjuk.

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.

Felajánlottmunkalehetőség:
közfoglalkoztatás napi 8 órás munkaidőben.

Munkabér:bruttó79.155,-Ft.

JelentkezniaBaracsiKözösÖnkormányzatiHivatal
Ügyfélszolgálatánálátvehetőadatlapkitöltésével

lehetmunkaidőben 
(hétfő,szerda,csütörtök:8-16óráig, 

péntek:8-12óráig,keddennincsügyfélfogadás)

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.).Akiválasztottruhákingyenelvihetők.
Azakciótmegelőzőenszívesenfogadjukafelaján-
lásaikat, jó állapotú használt ruhákat, használati  
tárgyakat stb. 
Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk!

Családsegítők

HÚsVéti JÁtszóHÁz 
az ÖNOBaN
2016. március 22-énkeddendélelőttazÖNO-ban
húsvéti játszóházat tartunk  óvodások részére. Ezen 
a napon 9 és 11 óra között várjuk az ovis csopor-
tokat vidám nyuszis játékokkal, versenyekkel, meg-
lepetéssel.
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők
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remek szereplés
A jólsikerült tornamegyeidöntőutánabaracsi tornászokKalo-
csánvettekrésztegymeghívásosversenyen.AzÖcsiBácsiKupát
már több éve rendezik a házigazda kalocsaiak Bács-Kiskun Megye 
tornászainak.AbaracsiSzéchenyiZsigmondÁltalánosIskolamin-
denévbenkapmeghívótazegyreszínvonalasabb„B”kategóriás
tornaversenyre. 
Azideiévbenvégresikerültcsapataranyatnyerniaszéchenyisek-
nek, (eddig a 2. hely volt a legjobb) - a IV. korcsoportosok áll-
hattak fel a dobogó legfelső fokára. Az arany mellett ezüst és
bronzérmet, valamit értékes helyezéseket is értek el a lányok.  
Aversenyensikerültmegelőzniakiskunfélegyháziáltalános isko-
lacsapatát,akikatavalyiországosdiákolimpiaidöntőniselőkelő
helyezést értek el.

AháromfőbőlállócsapatversenyvégeredményeaII.korcsoport-
ban: 
II.helyezettaFodorMaja,ÁrvaGréta,OsztriderHanna.
III.helyezett:KissBeatrix,KenyérLilla,SimonRéka,KarásziPanna
Egyéniben Fodor Maja és Árva Gréta ezüstérmet nyert, Kiss 
BeatrixV.,OsztriderHannaVI.lett.
IV.korcsoportbanaranyérmeslettabaracsi„A”csapat,Csabankó
Csilla,OsztriderDóra,TömöriRékaösszeállításban.A„B”csapat
adobogó3.fokáraállt,HéviziMarianna,CsillagSzabina,Keszler
Alexandraösszeállításban.
Egyéniben holtversenyben ezüstérmes lett Tömöri Réka és
CsabankóCsilla,OsztriderDóraV.helyenvégzett.
A verseny felkészítői: Árváné Fekete Anikó és Benkéné Juhász 
Márta

dobogós hely kézilabdában
Harmadikhelyenvégzettiskolánkkézilabdacsapataakörzetidiák-
olimpián.Anagyonfiatalcsapatunkbecsülettelhelytálltatöbbnyi-
re nyolcadikosokból felálló ellenfelekkel szemben. 

Acsapatotakövetkezőtanulókalkották:
Mosonyi Boglárka, Simon Bonita, Takács Gréta, Berényi Lívia, 
BartókCsenge,HévíziMarianna,KulicsPetra,MagyarZita,Árva
Gréta,KuminkaCintia,CsikósZsófia,RumannAlexandra,Kurucz
Dorka,BebesiDorottyaZsanka.Felkészítőedző:KissnéIzingAnita

Bronzérem székesfehérváron
HarmadikhelyezéstértelKenyérLillaazideimegyeiúszódiákolim-
piánaz50métereshátúszásban.Remekversenyzésselbronzér-
metnyertanagyonerősmezőnyben.


