
2016. március 3-án, 66 éves korában 
elhunyt Baracs község nyugdíjas pol-
gármestere, Makó József.

Makó József községünk szülötte 
volt, itt járt iskolába, és itt kezdett 
el dolgozni is. Másfél évig volt 
adóügyi előadó, majd népműve-
lő lett, ahol módja volt közössé-
get és programokat szervezni.

Munka mellett végezte el a ta-
nárképző főiskolát, matematika-
könyvtár szakon.

1973-ban családot alapított, fe-
lesége, Terike, óvónő. 

Három gyermekük született, akik 6 unokával ajándékozták meg 
őket.

Makó Józsefet 1977-ben tanácselnökké választották, majd 
1990-től 2010-ig - egy ciklus kivételével - a község polgár-
mestere volt. 

Tanácselnöksége és polgármestersége idején folyamato-
san biztosított volt az intézmények és az egészségügyi ellátás  
jó színvonalú működése, a civil szervezetek támogatása, a  
stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodás. Ebben az időszakban épül-
tek utak, az iskola, a tornaterem is megépült, elkészült a Falu-
ház, a könyvtár, lett öregek napközi otthona. Ekkor készült el az 
új postahivatal, az új kút, a vezetékes víz-, gáz-, és telefonháló-
zat, és megkezdődött a csatorna beruházás is. Megépült a 6-os 
főútra vezető rövidebb bekötőút és a Nagyvenyimet Baraccsal 
összekötő út is. Elkészült a buszforduló, utakat újítottak fel, 
akadály-mentesítették a közintézményeket. Korszerűsítették a 
közvilágítást, folyamatosan szépült a falu.

Makó József nevéhez fűződik a Nyugdíjas klub megalapítása és 
a ma is virágzó francia kapcsolat kiépítése, valamint lapunk, 
községünk helyi újságja, a Baracsi Szó létrehozása is.

Tagja volt a község és a kistérség számos egyesületének, civil 
szervezeteinek, és mindenütt Baracs község érdekeit képvisel-
te. Mindig szívén viselte a baracsi emberek gondját-baját, és a 
képviselő-testülettel közösen azon voltak, hogy megteremtsék 
a rászorulók, az idős emberek számára életük könnyítésének 
feltételeit (szemétdíj visszatérítés, karácsonyi akciók, különbö-
ző támogatási formák). 

Igazi baracsinak vallotta magát. Aki csak ismerte, tudta, hogy 
ő nem hiúságból, nem önérdekből vállalt vezető szerepet fa-
lunkban, hanem mert fontos volt számára az egyes ember és a  
faluközösség sorsa egyaránt. Ezért minden feladatot elvállalt. 
Sokak tiszteletét, barátságát és elismerését érdemelte ki, akik 

úgy őrzik meg emlékükben, hogy sohasem volt megalkuvó, nem 
ismerte a „kiskaput”, és nem tűrte a tisztességtelen szándékot.

Makó József pályafutása során számos kitüntetésben része-
sült, a legbüszkébb azonban a 2003. augusztus 20-án átvett 
„Baracs Díszpolgára” kitüntető címre volt. 
Emlékét kegyelettel, tisztelettel megőrizzük. 

Baracsi Szó Szerkesztősége
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Baracsi Szó
MAKÓ JÓZSEF

ÓVODAI BEÍRATÁS
A 2016/17. nevelési évre szóló óvodai beíratás, előjegyzés

2016. április 19-től 21-ig minden nap,  
reggel 8-tól délután 16-ig tart,  
az óvoda vezetői irodájában.

A Nkt.8§(2) bekezdés értelmében 
„A gyermek abban az évben, amelynek  

augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,  
a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az óvodai nevelési év kezdőnapja: 2016. szeptember 1.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
20/2012.(III.31.) EMMI rendelet alapján 

„Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére  
kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító  
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.”, valamint a 

gyermek TAJ kártyáját is szíveskedjenek hozni.

Intézményünkben 2001. szeptember 1-től az Óvodai  
Integrációs program alapján integrált nevelés folyik.

Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátására az Alapító 
Okiratban szereplő alaptevékenység kötelezi óvodánkat.
Az óvoda felvételi körzete: Baracs közigazgatási határa.

Az óvodai felvételi eljárás közlésének határnapja:  
2016. május 13.

A szülő, törvényes képviselő a felvételről, átvételről hozott 
óvodavezetői döntés ellen jogorvoslattal fordulhat  

a Köznevelésről szóló törvény 37-38.§ alapján  
az óvoda fenntartójához, jegyzőjéhez.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről,  

a szabálysértési eljárásról szóló 247.§ szerint.

Dobrovicsné Lengyel Edit
óvodavezető
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Az új esztendőben, 2016. január 8-án, vízkereszt alkalmából, 
nagycsoportosaink minden csoportban eljátszották a Három  
király járás eseményét. Jutalmuk a tarisznyájukba kerülő finom-
ságok voltak.

Januárban a nagycsoportosok három alkalommal vettek részt 
a Dunaújvárosi Jégcsarnokban korcsolyázáson. Nagyon tetszett 
még azoknak a gyerekeknek is, akik most ismerkedtek ezzel a 
sporttal!

Február 2-án megnézték a gyerekek, hogy a medve -ha kijött a 
barlangjából - meglátta-e az árnyékát?

Február  5-én farsangoltunk a Faluházban. Volt ott légvár, 
ügyességi játékok, tánc, evés-ivás!

Február 8-án óvodásainkhoz érkezett a Léghajó Színház, akik 
elénk varázsolták a Holló és a róka című mesét. A boldog  
szereplőkkel együtt táncolt, tapsolt a nézősereg!

Február 15-én a leendő első osztályosok szülei betekinthettek 
a helyi általános iskolában folyó életbe.

Március 8-án dolgozóinkat a Nőnap alkalmából felköszön-
tötték a középső csoportosok és a Polgármester úr a Jegyző  
úrral. Köszönjük!

Március 10-én Gergely-járás alkalmával az első osztályosok is-
kolába hívogatták a nagycsoportosokat. Kedves kis műsorukat 
köszönjük szépen!

Március 11-én megemlékeztek óvodásaink nemzeti ünnepünk-
ről, zászlókkal díszítették az emlékművet.

Március 11-i határidővel pályázatot nyújtottunk be a Hankook 
Értékteremtő Program kiírásán. Szeretnénk a gyermek WC-t és 
a válaszfalakat lecserélni a megnyert összegből.

Március 17-én a nagycsoportos gyermekek szülei számá-
ra szülői értekezletet tartott Gasparovszky Tibor igazgató és  
Kalló Zoltánné tanító.

Március 18-án énekszó kíséretében elvittük a telet jelképező 
kiszeboszorkányt a patakhoz. Különböző népi rigmusok mondo-
gatásával bedobtuk a vízbe, eltemetve a telet.

A közelgő Húsvét előzményeként március 22-én minden óvo-
dás átsétált az ÖNO-ba, ahol nyuszikat simogattak, tojáso-
kat kerestek, színeztek, fogócskáztak. Jutalomként a gyerekek  
finomságokat kaptak. Köszönjük szépen a lehetőséget Nikolinné 
Héring Editnek és Kápolnási Attilánénak!

Dobrovicsné Lengyel Edit
óvodavezető

A Baracsi Négy Vándor Óvoda eseményei, jeles napjai 
2016. Boldogasszony havától Szent György haváig

KIRÁNDULÁS
a Plitvicei tavakhoz

Időpont: 2016. május 21.
Indulás Baracsról.

A reggeli órákban érkezünk 
a Plitvicei Nemzeti Parkhoz. 

Napközben a belépőjegyhez kapott  
térképpel 

egyéni séta a parkban.

A Plitvicei-tavakat alkotó 16 tavat 
vízesések kötik össze. 

A tavak körül gyalogutakat alakítottak ki. 

A legnagyobb tavon  
hajóval lehet átkelni. 

A hajót és buszt szabadon használhatjuk.

Szeretettel várom az érdeklődők jelentkezését!

Sutyera Marcsi
0630 400 5798
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Két korcsoportban is országos döntőben a tornászok
Kiváló eredményt értek el iskolánk „B” kategóriás tornászcsa-
patai a közelmúltban megrendezett országos elődöntőn. Pécs 
adott otthont öt megye (Baranya, Somogy, Fejér, Pest, Tolna) 
tizenkét, döntőbe jutott iskolájának. A széchenyisek két korosz-
tályban vettek részt a versenyen. Most először fordult elő, hogy 
mind a két korcsoportban országos döntőbe jutottak lányaink. 
A kis iskolánkat csak az országos bajnok budapesti Kossuth La-
jos Általános Iskola tudta megelőzni az alsósok és a felsősök 
versenyében is. 

Az egyéni összetett végelszámolásánál négy baracsi tanuló is a 
legjobb hat között végzett, amire eddig még szintén nem volt 
példa. Árva Gréta az alsósok versenyében dobogóra állhatott: 
ezüstérmes lett a 65 fős mezőnyben. Szintén remekül verseny-
zett Fodor Maja, aki alig maradt le a dobogóról. Negyedik he-
lyezést ért el, mint ahogy Tömöri Réka a felsősök mezőnyében. 

Csabankó Csilla is gyönyörűen tornázott; ő ötödik lett a nagyon 
erős mezőnyben. A csapat többi tagja is maximális dicséretet 
érdemel, hiszen ebben a tanévben is sikerült lépést tartani a 
nagy városi iskolákkal. 

II. korcsoportban versenyző tornászok: Kiss Beatrix Ivett, 
Simon Réka, Fodor Karina, Fodor Maja, Kenyér Lilla, Árva 
Gréta, Osztrider Hanna
Egyéni eredmény: II. Árva Gréta, IV. Fodor Maja

III. – IV. korcsoportban versenyző tornászok: Keszler Alexandra, 
Csillag Szabina, Osztrider Dóra, Hévízi Marianna, Tömöri Réka, 
Csabankó Csilla
Egyéni eredmény: IV. Tömöri Réka, V. Csabankó Csilla
Felkészítők: Árváné Fekete Anikó, Benkéné Juhász Márta

Benkéné Juhász Márta

Harmonika Nívódíj, és ami mögötte van…
Kiss Péter 2016. március 20-án az Országos Harmonika Ver-
senyen Arany minősítést és Nívódíjat kapott, ami annyit jelent, 
hogy a legjobb 12 harmonikás között végzett.

Hogy hol kezdődött a zene szeretete fiamnál? Hát még a 
pocakomban. Talán a hetedik hónapban járhattunk, ami-
kor egy zenei előadás alatt az én igen-igen lusta babám na-
gyon intenzív rugdalózásba kezdett. Majd a tipegős időszakban  
figyeltem, ahogyan a gyerekszobában a legkedvesebb játé-
kát is abba tudta hagyni, ha valami szép zenét hallott a nap-
paliban. Mivel családunkban nincs zenéhez értő ember, ezért 
úgy gondolom, hogy Péter a pedagógusai nélkül nem érhette  
volna el ezt az eredményt. 

Ezért itt szeretnék köszönetet mondani óvó nénijeinek  – Bula 
Istvánné , Fazekasné Bánhidi Mária  – akik felhívták  a figyel-
memet arra , hogy jó a zenei hallása , ritmusérzéke. 

Iskolai tanárainak – Kalló Zoltánné, Ujvári Csilla, Czuppon  
Péter – akik a népdalokon, népzenén keresztül fejlesztették 
hallását, hangját, ritmusérzékét.

Szeretnénk megköszönni kedves tanító nénijének – Hortyi 
Lászlóné – fiam első harmonikáját, aki a saját hangszerét adta 
nekünk.

Köszönet szolfézs tanárainak - Major Kornélia, Konkoly  
Krisztina – akik a kotta, számomra értelmezhetetlen rejtjeleit  
tanították.

Köszönet zongora- és szintetizátortanárainak is – Andrádi 
György, Teleki Gergő, Fehér Teréz – akik mellett rengeteg zene-
darabot és technikát ismerhetett meg.

Sajnos már nem olvashatja ezeket a sorokat, de köszönetet 
mondunk Molnár Pista bácsinak, aki igazi, mély zeneszerete-
tét adta át Péternek otthonunkban, örömzenélések keretében.

Köszönet illeti Baracs lakosait is, akiktől megannyi dicsérő 
szót, tapsot, biztatást kaptunk egy-egy szereplés után – faluka-
rácsony, nyugdíjas ünnepség, iskolai megemlékezés. 

Legvégül, de nem utolsó sorban kimondhatatlan köszönet  
Juhos Melinda harmonika tanárnőnek, aki 7 éven át hétről- 
hétre, billentyűről-billentyűre, végtelen türelemmel tanította 
Pétert és szerettette meg vele ezt a csodás hangszert. 

Ő készítette fel erre a versenyre, illetve sikeres felvételi  
vizsgájára, hisz jövőre már Pécsett folytatja harmonika tanul-
mányait.

Tisztelettel és örök hálával: 
Kissné Szentpáli Zsófia
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Versenyeredmények az iskolából
Nem múlik el úgy tanév, hogy iskolánk tanulói ne szerepeljenek 
különböző versenyeken. Ez most sem történik másként, hiszen 
az elmúlt hónapokban több megmérettetés is várt diákjainkra, 
az eredmények pedig magukért beszélnek. 
Az év második hónapjában Adonyban rendezték a népdalének-
lési verseny megyei döntőjét, ahol Rumann Alexandra 6. 
 osztályos tanuló arany, Gerics Anna, Hegedűs Dorottya 3. 
osztályos és Kiss Péter 8. osztályos tanuló ezüst minősítést 
ért el. Felkészítőjük: Kalló Zoltánné.
Még ebben a hónapban Kisapostagon rendezték a már ha-
gyományosnak számító Mátyás-napi mesemondó versenyt.  
Iskolánkból Kiss Zsófia 1. osztályos tanuló a III., Kiss Viktor 
2. osztályos tanuló pedig az I. helyezést érte el. Felkészítőik: 
Kakuk Adrienn, Úr Emese.
A városi Rudas Középiskolában angol szépkiejtési versenyt 
rendeztek március elején. Iskolánkat ezen a versenyen Zloch 
Adam Darius 8. osztályos tanuló képviselte, aki egyedüli álta-
lános iskolásként versenyzett a középiskolás indulók mellett. 
Szép eredmény az elért II. helyezés, amihez gratulálunk felké-
szítőjének, Gerics Viktóriának is!
Március 22-én tankerületi matematikai versenyen vettünk 
részt, Előszálláson. Iskolánkat egy csapat képviselte az 5-6. 
osztályos korcsoportban. A gyerekek érdekes, izgalmas fel-
adatok megoldásával bizonyíthatták matematikai rátermettsé-
güket. Iskolánk csapata már az első feladat után előnyre tett 
szert, melyet a verseny végéig sikerült megőrizni, s így I. helye-
zést értek el. A győztes csapat tagjai: Für Mercédesz, Kovács 
Bendegúz (5. o.), Timár Dorina, Deme László (6. o.). Felké-
szítő tanár: Mátyásné Kohut Zsanett.
Úr Emese

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
Köszönjük mindazok támogatását, 
akik a tavalyi évben megtiszteltek  

minket azzal, hogy a Baracsi Nagycsaládosok  
Egyesület javára ajánlották fel  

adójuk 1%-át.

Az adóbevallásnál továbbra is lehetőségük van 
az egyesületet megjelölni. 

A befolyt összeget mindenki számára nyitott 
szüreti rendezvény fenntartására fordítjuk.

Kérjük Önöket, támogassák tevékenységünket, 
és adóbevallásuk elkészítésekor 

rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról 
a Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete javára!

Adószámunk: 18486908-1-07
Köszönet!

Rónásné Kulics Helga, elnök

Baracsi Szó
Alapító: Baracs Község Önkormányzata 

Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193., OSZK, ISSN 2063-305X

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 
2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. – (tel. 25/521-010) 

A kiadásért felelős: Juhász Imréné

Szerkesztő: Koczka Katalin 
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com

Készült 1500 példányban, 2016. április 4-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros 

A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 04/BSz/2016.
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Áprilisi jeles napok és hagyományok
Tóth Árpád: Április

Április – Szent György hava – Tavaszhó – 
Szelek hava – Báránytor (Rügyezés) hava
Az április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptár-
ban. A hónapot Mars kedveséről, Vénuszról nevezték el, a szép-
ség és a szerelem istennőjének másik neve ugyanis Aperiré 
volt. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése 
„megnyitni”- ez valószínűleg utalás az ilyenkor nyíló természet-
re. A népi kalendárium Szent György havának nevezi, a  palóc 

regevilág szerint Szelek hava, míg a XVIII. századi nyelvújítók la-
tin nevére is visszacsatolva, a Nyilonos nevet adták neki. 
Ez a hónap a megújhodás ideje. Áprilisban végre újjáéled a 
 természet: előbújnak az állatok, megérkeznek a fecskék, a köl-
töző madarak visszatérnek. A kakukk érkezése valamikor a hó-
nap közepére várható, őseink szerint ekkor köszönt be az igazi 
tavasz. Itt a kertészkedés ideje.

Áprilisi jeles napok, hagyományok
Április 1. - Hugó napja
E nap ugratták egymást a felnőttek, de elsősorban a gyermeke-
ket tréfálták meg. Topolyán (Bács-Bodrog vm.)  például a gazda 
a szomszéd tanyára küldte a kiskanászt szúnyogzsírért. Pénzt is 
adtak a gyermekeknek, és a boltba küldték őket esernyőma-
gért, trombitahúrért, hegedűbillentyűért. 
A beugratottat aztán csúfolták: április bolondja, május szama-
ra! Ez a népszokás már régóta megszokott, bár eredete nem 

  

„...Április, ó Április!
Míg tánccal suhansz,
Látogass meg engem is,
Víg, örök suhanc,
Hisz egy régi kikelet
Furcsa reggelén

Együtt érkeztem veled
Földi útra én:
Szólt arany szimfónia
Napfény-húrokon
S bölcsőmnél te, fény fia,
Álltál, víg rokon!”



BARACSI SZÓ   2016. április 9

tisztázott. Eredhet a bolondos áprilisi időjárásból, de abból is, 
hogy a kelták idejében e napon bolondos ünnepeket ültek, de 
abból is eredhet, hogy a IX. Károly 1564-ben az újesztendőt, 
április 1-ről január 1-re tette.

Április 6.- Irén napja
Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.

Április 12. - Gyula napja
Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor kitaka-
rítják a lakást, az ólakat és az állatokat is lemossák.

Április 14. - Tibor napja
A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. S ha ekkor 
már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a széna.

Április 24. - Szent György napja
Az igazi tavasz kezdetét a nép-
hagyomány e naptól számítja. 
A rómaiak e napon ünne-
pelték Paliliát, amely pász-
torünnep volt. E hagyomány  
továbbélése mutatható ki a 
hazai állattartás szokásaiban 
is. 

Az állatok Szent György napi első kihajtásához számos hie-
delem és szokás fűződött, amellyel az állatok  egészségét,  
szaporaságát, tejhozamát igyekeztek előidézni. Szent György 
napja volt a pásztorok, béresek szegődtetésének ideje, amely 
általában Szent Mihály napig volt érvényes. Időjárásjósló hiedel-
mek is kapcsolódnak a Szent György napja körüli időszak hoz.  

A bukovinai magyarok, az Ipoly menti falvak lakói is úgy vélték, 
hogy ha e nap előtt megszólalnak a békák, az korai tavaszt és 
nyarat jósol. Gonoszjáró napnak is tartották Szent György nap-
ját. Ezért, hogy a boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és az aj-
tóra tüskés ágakat tűztek ki, vagy bekenték fokhagymával. Az 
állatokat a Szent György napi tűzön hajtották keresztül, hogy az 
ártó szellemektől és a rontástól megtisztuljanak.

Április 25. - Márk napja
Márk evangélista ünnepe. A 
kukoricavetés és a búzaszen-
telés napja. E nap jellegzetes  
szokása a búzaszentelés, 
amelyet általában Márk nap-
jának délelőttjén, ritkábban 
az ünnep utáni vasárnap tar-
tottak. Mise után a hívek  

kivonultak a határba, ahol a pap megszentelte a vetést, ezek-
ből a megszentelt búzaszálakból vitt mindenki haza. A szentelt  
búzát – mint általában a többi szentelményt - nagy becsben  
tartották. Az imakönyvbe tett búzaszálnak gonoszűző erőt tu-
lajdonítottak. Volt olyan térség, ahol ebből a szentelt búzából  
koszorút készítettek, amit templomi zászlóra, keresztekre he-
lyeztek, majd nyolc nap eltelte után levették és a szántóföld 
négy sarkába helyezték, jégverés ellen. De volt olyan is, hogy a 
beteg feje alá helyezték, gyógyítás céljából. Terményjósló nap-
nak is tartják e napot, ide tartozik e mondás: „Ha megszólal 
a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz, ellenben ha hallgat a  
fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz.”

Miskolczi Ildikó

Ízelítő a Barátság nyugdíjasok életéből

A Fehér Akác étteremben március 4-én rendeztük meg első  
negyedéves zenés, táncos NŐNAPI összejövetelünket, me-
lyen Várai Róbert, községünk polgármestere köszöntötte 
egyesületünk nőtagjait. Köszönjük a szép virágokat!

Március 12-én a Fejér Megyei Kor-Társ Ki-Mit-Tud rendez-
vényén sikeresen szerepelt népdalkörünk és Szél Lászlóné  
versmondónk. Mindkét produkciót oklevéllel jutalmazták, 
dalkörünk pedig bejutott a GÁLÁRA is, ahol nagy sikerrel 
énekeltük el a Tolna megyei csokrunkat.

Március 14 -én a Solti Tavaszi Napok keretében megren-
dezett Népdalkörök találkozóján vettünk részt, kedves solti 
barátaink meghívására.

Megkezdődtek a költészetnapi rendezvények. Versszerető  
tagjaink Kulcson és Rácalmáson mondták el legkedvesebb 
verseiket. Készülünk itthon is: április 4-én  Babits Mihály  
életét és munkásságát mutatja be Németh Mihályné 
Ancika, meghívott vendégeink pedig legkedvesebb verse-
ikkel érkeznek hozzánk Nagyvenyimről, Kulcsról és Rácal-
másról.

Áprilisi terveink között szerepel:
– április 11. - Dr. Gáncs László előadása du. 3 órakor az 

ÖNO-ban az Alzheimer-kórról.
– április 16. - Sárosdi Népdalkörök Találkozója
– április 19. - a Dunaújvárosi Intercisa Múzeum megtekin-

tése. (Kérem az érdeklődőket, hogy a szervezés érdeké-
ben április 11-ig jelezzék részvételi szándékukat!)

Emlékeztetem tagjainkat, hogy április 25-én, hétfőn du. 3 
órakor lesz az Anyák napi vacsora befizetése az ÖNO-ban.
(A fotókat készítette: Szél László és Magyar József)

Talpai Tiborné
elnök
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Teltházas, nagy sikerű előadást tartott a Faluházban 
2016. március 9-én Soma (Somogyi – leánykori nevén 
Spitzer Györgyi) nő és férfi kapcsolatáról


