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Baracsi Szó
Tiszta kútvizet a pohárba!
Tisztelt Baracsi Lakosság!
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996.(V.22.) Kormányrendelet alapján Baracson Baracs 
Község Jegyzője hatáskörébe tartozik olyan kutak létesítésének 
az engedélyezése, amelyek a létesítő házi vízigényének 500 
m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint – 
parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, 
érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával működik. 

Baracson nagy gondot okoz, hogy számos engedély nélkül 
épített kút (ásott, fúrt) üzemel. Problémát okoz ez, mert 
egyes háztartások az ilyen kutakról használnak vizet, majd azt a 
szennyvízhálózatba beleengedi a használó. Ezekben a háztartá-
sokban az ivóvízhálózatról fogyasztás nem történik, így mért be-
menő vízfogyasztás nincsen, quasi a szennyvíz szállításának és 
tisztításának a díját az ilyen „illegális” szennyvízhálózatba tör-
ténő beengedés után az önkormányzatnak, illetve azoknak a  
lakosoknak kell megfizetni, akik kizárólag a vezetékes vizet 
használják.

Baracs Község Jegyzője, mint elsőfokú vízgazdálkodási  
hatáskörrel rendelkező, e cikk közlését követően, 2016. június  
1-jétől hatósági ellenőrzéseket fog tartani közigazgatási eljá-
rás keretében. Illegális kút létesítése, üzemeltetése ese-
tén bírság kiszabására kerül sor.

Tájékoztatom Önöket, hogy nem célunk az embereket 
megbírságolni, ugyanakkor a jogszabályok betartatása  
feladatunk. Mindezek alapján meghirdetem az „önt-
sünk tiszta kútvizet a pohárba programot”. Aki 2016. 
szeptember1-igkezdeményeziamármeglévőkútjának
az engedélyeztetését, és az megfelel a jogszabályban 
előírt feltételeknek, szankciónélkülmegkapjaazenge-
délyt.
Mindezzel szeretnénk visszaszorítani a fent említett önkormány-
zati és lakossági többletköltségeket, továbbá naprakész nyil-
vántartást vezetni a településünkön üzemelő kutakról.

dr. Horváth Zsolt
jegyző

TeSzedd!–előretöltve
A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció ma 
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hatodik 
alkalommal valósították meg. A szemétgyűjtési akció kereté-
ben szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” az önkén-
tesek. 

Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s 
Clean Up Europe!” (Tisztítsuk meg Európát! - a szerz.) el-
nevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai  
Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg  
évről évre.
Baracson már 2004 óta szervezzük meg évente a szemétsze-
dést abból a célból, hogy közösen „takarítsuk ki” az eldobált, 
lerakott szeméttől szűkebb-tágabb környezetünket. 

A helyi kezdeményező a Baracsi Társas Kör.  
Az idén is megelőztük az országos programot, hiszen a célunk 
minden évben az, hogy már húsvétra, valamint a sok vendé-
get fogadó Baracsi Néptáncfesztiválra megtisztítsuk a szemét-
től az utak mentét, az erdők alját, valamint a forgalmasabb 
belterületi részeket. 

Köszönjük minden „civil” résztvevőnek, a Baracsi Társas Kör 
tagjainak, a Polgárőrségnek, valamint az Önkormányzat dol-
gozóinak azt, hogy az idén is csatlakoztak hozzánk, segítették 
a megvalósítást. 
Sajnos, az idén is volt mit összeszedni...

Várai Ágnes
Baracsi Társas Kör

Azelsőzsákok,háttérbenamegtisztítottterület Szép munka volt
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Baracs Község  
Önkormányzata nevében,  

sok szeretettel  
köszöntjük az anyukákat,  
nagymamákat, dédiket!

Tájékoztató
A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. április 7-én 
megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
1. Egyhangúlag elfogadta a „Baracsért” Közalapítvány Kurató-

rium 2015. évi munkájáról készült beszámolót, a Közhasznú  
egyszerűsített éves beszámolót, valamint a Közhasznúsági 
jelentés 2015. évi írásos előterjesztéseit.

2. A 2016. április 16-án megrendezett XVI. Baracsi 
Néptáncfesztivált a kuratórium 100 ezer forinttal támogatta. 

3. A 2016. április 22-29. között megrendezésre került Szé-
chenyi-hét programjait 40 ezer forinttal támogatta.

Bálint Mihály, kuratórium elnöke

Áprilisi események  
a Barátság Nyugdíjas Egyesületben
Március vége és április eleje a Költészet napi események  
jegyében telt el. Versszerető tagjainkkal voltunk Kulcson, 
Rácalmáson, Nagyvenyimen, Előszálláson, és itthon is ün-
nepeltünk, az ÖNO-ban.

Meghívást kaptunk az iskola és a könyvtár rendezésében 
megtartott vers-maratonra, ahol nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Egész délelőtt megszakítás nélkül hangzottak el a 
szebbnél szebb versek. 

Köszönjük Újvári Csilla tanárnő és Gárgyán Attiláné könyvtá-
ros figyelmességét, és az egész délelőttöt átható nagysze-
rű élményt! 

Még ezen a délutánon Dr. Gáncs László háziorvos előadását 
hallgattuk meg az Alzheimer- és a Parkinson-kór kialakulá-
sáról, a betegség felismeréséről, és jó tanácsokat kaptunk 
a megelőzésükhöz. Nagy érdeklődés kísérte ezt az előadást 
is, nagyon köszönjük.

Dr.GáncsLászlóelőadása

Április 19-én a Dunaújvárosi Intercisa Múzeumba látogat-
tunk el, ahol a „Dunaújváros története az őskortól az 1970-
es  évek közepéig” c. állandó kiállítással ismerkedhettünk 
meg. 

Tárlatvezetőnk, Buza Andrea régész szemléletesen és nagy 
hozzáértéssel beszélt a leletekről, szinte odaképzeltük ma-
gunkat abba a korba. Éreztük, hogy ő kiváló régész és  
nagyon szereti a hivatását. 

Egyúttal megnéztük még a „Szent Flórián katonái” c. idő-
szakos tűzoltó kiállítást is. Maradandó élménnyel lettünk  
gazdagabbak.

Látogatás a múzeumban.

Dalkörünkkel április 16-án sikeresen léptünk fel a Sárosdi 
Népdalkörök Találkozóján, a házigazdák nagy szeretettel vár-
tak és fogadtak bennünket.

Készülünk a majálisra, május 6-án az Anyák napi összejöve-
telünkre, május 7-én a Nagyvenyimi Pünkösdi Dalos Talál-
kozóra, és május 22-én pedig dalkörünk országos minősítőn 
méretteti meg magát. Feladat, program megint lesz bőven.

Mindenkit szeretettel várunk minden hétfőn du. 3 órakor az 
ÖNO-ba, program szerinti foglalkozásokra, illetve egy kis be-
szélgetésre.   

Talpai Tiborné 
elnök
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2016 áprilisában több említésre méltó rendezvényen vehe-
tett részt a nagyérdemű községünk könyvtárában. 
Április 4-én a Kávészünet zenekar Trendhagyó irodalomóra 
keretében megzenésített verseket adott elő a faluház szín-
padán. Ezzel a műsorral tisztelegtünk a Magyar Költészet 
napja előtt, melyet 1964. április 11-e óta ünneplünk. 

A fülbemászó dallamokat és verssorokat általános iskolánk 
tanulói, és az érdeklődő vendégek élvezhették. Popovics 
György és Németh Ferenc zenészek rendkívül jó hangulatot 
teremtettek. Közös énekléssel és néhány találós kérdéssel 
fűszerezték jókedvünket. Műsorukban nagy magyar költő-
ink szellemét idézték meg. Többek között elhangzott József  
Attila: Mikor az uccán átment a kedves, továbbá Radnó-
ti Miklós: Alszik a szív, illetve Móra Ferenc: A cinege cipője 
megzenésített változata. A sort még sokáig folytathatnám. 
Koncert végén a művészek mérhetetlen türelemmel dedikál-
tak, s közös fénykép készítésére is lehetőség adódott. 

Köszönetet mondunk Garbacz Angélának a plakátok, okle-
velek és könyvjelzők elkészítéséért. A rendezvényt a megyei 
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatta.

KönyvtárMozi
Április 7-én községünkben is útjára indult a KönyvtárMozi. 
Ennek a programsorozatnak köszönhetően a magyar film-
kultúra alapvető értékei az ország 150 kistelepülési könyvtá-
rába juthatnak el. A programot az Informatikai és Könyvtári  
Szövetség koordinálja, a megyei könyvtárak közreműködé-
sével. 

Községünkben első alkalommal a Széchenyi Zsigmond  
Általános Iskola napközis csoportja tekinthette meg a Négy-
szögletű kerek erdő című filmet. A gyermekek érdeklődéssel 
követték a történet eseményeit. A jó hangulatra azonban a 
nagy meleg sajnos rányomta a bélyegét. Első vetítésünk egy 
próbavetítés volt. A kényelem és a jobb láthatóság érdeké-
ben a körülményeken még javítani szükséges. Könyvtárunk 
legfeljebb 20 néző befogadását teszi lehetővé, ezért a filmek 
vetítésére – adott időpontban – csak kisebb csoportok kap-
hatnak meghívást. 
Reményeink szerint a KönyvtárMozi népszerű esemény lesz 
kicsik és nagyok számára is. 

Gárgyán Attiláné  - könyvtáros

Száz vers – száz versmondó
Könyvtárunkban idén A magyar költészet napjáról két alka-
lommal is megemlékeztünk. A Széchenyi Zsigmond Általános  
Iskola tanárai, diákjai, és a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai is 
részt vettek e szép hagyomány őrzésében. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy sok bátor versmondó akadt, 
aki kiállt a közönség elé hozott versével. A versmaraton négy 
órán keresztül tartott. A faluház színpadán reggel nyolc órától 
folyamatosan verseltek az alsós és felsős tanulók – és per-
sze a kedves nagymamák. Megható pillanat volt számunkra, 
hogy tanúja lehettünk, amint egy dédnagymama és az uno-
kája is szavalt. Községünk iskolájának pedagógusai,  példát 

mutatva diákjaiknak, mondták el kedvenc költeményeiket.  
E jeles eseményen vendégeink voltak Nagy Johanna  és  
Talpai Tibor, általános iskolánk volt diákjai. Mindketten ma-
gas színvonalon szavalnak, és hódolnak az irodalom szere-
tetének.  Tibor saját költeményeit adta elő gitárkísérettel. 
Johanna Nagy László költeményeiből hozott számunkra egy 
csokrot! 
Magával ragadó előadása sokunkban megmaradt. A rendez-
vényen résztvevőknek egy emléklappal köszöntük meg felké-
szülésüket, színvonalas szereplésüket. 
Szervezők: 
Ujvári Csilla – pedagógus, Gárgyán Attiláné – könyvtáros

Könyvtár – április
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Udvarrendezés a Föld napja alkalmából
2016. április 23-án szombat reggel 8 órakor nagy sürgés-
forgás vette kezdetét a Baracsi Négy Vándor Óvoda udvarán.  

A meghirdetett társadalmi munkára szép számú szülő és az 
óvoda összes dolgozója eljött. 

Nagy erőkkel és munkagépekkel, szorgos kezekkel álltunk 
neki a fa játékok lazúrozásának, az autógumik leásásának, 
festésének. 

Az óvoda előkertjébe muskátlikat ültettünk a frissen készí-
tett virágágyásainkba.

Az udvaron az aktív szülők segítségével, gyalultunk, ástunk, 
gallyaztunk.

A felajánlásokat tették:
• Futó László – vastag lazúr a fajátékok lefestéséhez

• Agro Baracs Mezőgazdasági Zrt. – traktorgumi felajánlása  
és szállítása

• Györgyök Róbert – traktor gumi felajánlása és szállítása

• Bula István – traktorgumi felajánlása és szállítása

• Berényi Zsolt – traktorgumi felajánlása és szállítása

• Tóth István és Farkas Szilveszter - munkagépeket hoztak 
segítve munkánkat

• Hompót Árpád és Nagy István - szintén felvonultatták 
géparzenáljukat

• Garbacz Ferenc - szakértelmével és festőeszközökkel  
járult hozzá az udvar szebbé tevéséhez

• Kifuth Márton – kompresszort hozott magával

• Pintér Attila – a favonat felújítását végezte

• Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI - iskolai 
rajztáblát ajánlott fel, amire az udvaron krétával rajzol-
hatnak a gyermekek

• Markulinec Zsolt - helyreigazította és kipótolta saját költ-
ségén az óvoda tetőszerkezetén a hiányzó cserepeket

Szülők és leendő óvodás gyermekek szülei is segítségünk-
re voltak:
• Jurcsák Csaba

• Kenyérné Lendvay Katalin

• Kenyér Zoltán

• Géza István

• Nagyné Tóth Anett

• Barcsi Annabella

• Wiznerné Murányi Ilona

• Horváth Margit

• Barányi Gábor

Nagyon szépen köszönjük a szülőknek a segítségüket és  
felajánlásaikat, amivel szebbé, barátságosabbá tették min-
dennapi játszóterünket.

a Baracsi Négy Vándor Óvoda  
kollektívája
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Májusi jeles napok és hagyományok
radnóti Miklós: Majális

A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Egy lányka térdre hull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.

Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg 
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

 1944. május 10.

Május – Pünkösd hava –Tavaszutó –  
Ígéret hava - Borjútor (Virágzó élet) hava
A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett korúak (maiores) 
tiszteletére nevezték volna el. Valószínűbb azonban, hogy a régi 
római Maia istennő, vagy férfi párja, Maius volt a névadó. A gö-
rögöknél Maia a Pleiászok (Fiastyúk) egyik csillaga volt, Zeusz 
szeretője és a főistennel együtt töltött éjszakák eredményeként 
Hermész (a latin Mercurius) anyja. 
Május az év ötödik hónapja, 31 napos.

Május 1.
Ősi tavaszünnep, a majálisok napja. Sok helyen a megelőző  
estét a legények az erdőben töltik, s hajnalban hazajőve feldí-
szített májusfát állítanak kedvesük udvarába. A fát többnyire 
őrizték, hogy a vetélytársak el ne vigyék. 
Általában minden lány kapott, s nagy szégyen volt, ha valaki ki-
maradt. A májusfa, májfa a természet újjászületésének szim-
bóluma és szerelemajándék is lehet. A magyar nyelvterületen 
általában május elsejére virradóra, néhol pünkösdkor állították 
a májusfát. 
Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagy-
sága. Többnyire szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli 
üveg borral, hímes tojással díszítették fel. Gyakran megtréfálták  
egymást azzal, hogy a fa tetejére helyezett üvegbe paprikás  
vizet tettek. 

A Nyugat-Dunántúlon, valamint a Felvidéken a május elsején 
állított fát pünkösdkor bontották le: játékokat, versenyeket ren-
deztek, „kitáncolták” a májfát. Az emberek az egész napot 
vidám táncmulatságok közepette, a szabadban töltik. 1890 
óta a munkásság, a munka nemzetközi ünnepe.

Május 4. - Flórián napja
Flórián a tűzoltók és a tűzzel dolgozok védő-
szentje volt. Tisztelete az újkorban élénkült 
meg és elsősorban Közép-Európára volt jel-
lemző. Patrónusoknak tekintették más tűzzel  
dolgozó mesterek is: sörfőzök, fazekasok, ko-
vácsok, pékek, kéményseprők. Ezen a napon  
az ország nyugati felében sok helyen, ősi mó-
don gyújtottak „ősitüzet”.

Május 12. - Pongrác, 13. - Szervác, 14. - Bonifác
Pongrác, Szervác, Bonifác óke-
resztény vértanúk voltak, akik 
hitükért haltak meg. Évszáza-
dos megfigyelés és tapasztalat 
szerint a tavaszi meleg időjá-
rás május közepe felé hirtelen  
hidegre fordulhat. A májusi   
fagyok a gyümölcsösökben, a 

veteményesekben sokszor nagy pusztítással járnak, ezért tűz-
gyújtással, füstöléssel védekeznek ellenük. 
A kalendáriumokban olvasható rigmusok erre is figyelmeztet-
tek:
„Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyosszentek,
Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek!”
Az uborkát, babot, paradicsomot, többnyire a fagyosszentek 
után ültették.

Május 15. - zsófia napja
Erre a napra esőt jósolnak.

Május 16. - Nepumoki Szent János napja
Nepumoki – vagy népiesen „neszepuszi” –  
János a vízen járók patrónusa. 
A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünne-
pe, akinek a szobra többnyire vizek közelében 
áll. 
Hajósok, halászok, vízimolnárok, dereglyések, 
hídvámosok vízi körmeneteket és tűzijátékos 
felvonulást tartanak e napon.

Május 25. - Orbán napja
Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a 
méhek  „Orbán bogarai”. A vincellérek, sző-
lősgazdák védőszentje, szobra gyakran meg-
található a szőlőhegyeken. Ha Orbán jó időt 
hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat,  
akkor besározzák. Sok helyen az utolsó fa-
gyosszentnek tartják. Ha „kiseprűzik” Orbánt, 
nem lesz már hideg.

Pünkösd
Pünkösd ünnepét a keresz-
tény egyház annak emlékére 
tartja, hogy Jézus mennybe-
menetele után a Szentlélek 
leszállt az apostolokra. 
A húsvétot követő ötvenedik 
napra esik pünkösd, amely 
mozgóünnep, május 10-e 

és június 13-a között. A nyárkezdet ünnepén a különféle ver-
senyek, sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó „pünkösdi  
királynak” választják. „A pünkösdi király egy évig minden 
lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocs-
mában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község.  
Lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami 
apró vétséget  követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. 
Ilyen nagyúr a pünkösdi király egy álló évig.”
A pünkösdikirályné–járás, a pünkösdölés, a lányok termékeny-
ségvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője. 
A legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal díszítve  
királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullajtva házról házra  
járnak köszönteni.

Miskolczi Ildikó
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HASzNÁLTrUHA-AKcIó
2016. május 11-én 8-14 óráig használtruha- 
akciót szervezünk az ÖNO-ban (Baracs, 
Kossuth L. u. 11.). 

A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők. Válto-
zatlanul szívesen fogadjuk a felajánlásaikat, jó  
állapotú használt ruhákat, cipőket, használati 
tárgyakat stb. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit
családsegítők

Bravúr Budapesten
Régóta várt siker született a budapesti országos torna diákolim-
pián. Iskolánk lányai a tizenkét csapatos döntőn a II. korcso-
portban az előkelő hatodik helyen végeztek. A IV. korcsoportos  
lányok is remekül teljesítettek, hiszen alapemberüket veszítve 
is sikerült két nagyvárosi iskolát is maguk mögé utasítani a csa-
patdöntőn. 
A versenyen a széchenyisek voltak egyedül kis faluból, a döntő 
összes többi résztvevője nagy testnevelés tagozatos iskola volt. 

Tornászainkra ebben a tanévben is nagyon büszkék lehetünk, 
hiszen most is felvették a versenyt a nagyobb létszámú és jobb 
körülmények között dolgozó iskolákkal.

II. kcs. csapat tagjai: Kiss Beatrix, Simon Réka, Fodor Maja,  
Fodor Karina, Osztrider Hanna, Kenyér Lilla, Árva Gréta

IV. kcs. csapat tagjai: Keszler Alexandra, Bartók Csenge,  
Csillag Szabina, Osztrider Dóra, Hévízi Marianna, Tömöri Réka, 
Csabankó Csilla

A felkészülést évek óta önzetlenül segíti Árváné Fekete  
Anikó. Köszönöm, hogy a verseny helyszínén Kenyérné Lendvai  
Katalin és Keszlerné Kun Erzsébet a szurkolás mellett szin-
tén segítséget nyújtottak. Köszönjük Lendvai nagymamának a 
plüss állatokat, igazán nagy örömet szerzett a gyerekeknek!

Benkéné Juhász Márta
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