
Hamarosan kezdődik az Ady Endre utcai ivóvíz-gerincvezeték  
rekonstrukció. Évek óta nagy probléma a folytonos csőtö-
rés, vízszivárgás. Az előzetes elvárásokkal és terveinkkel 
szemben  sajnos a Tanácsház utca ezen felújításba nem fér 
bele. A mérnök tervezővel és a kivitelezővel folytatott egyez-
tetések során egyértelművé vált, hogy a szükséges forrás 
nem áll rendelkezésünkre. A régi ivóvízcső újra cserélése, a 
szükséges árokrendezés és a hozzá tartozó négy buszmegál-
ló rendezett kialakítása vállalható fel felelősségteljesen. 
A munkálatok megkezdésével az útpálya szélessége leszűkül 
majd, egyszerre két helyen is. A forgalom lelassul, kérem, 
vezessenek figyelmesen és türelmesen! A munka jellegéből 
adódóan részlegesen előfordul majd kimaradás az ivóvíz-
szolgáltatásban is. A teljes útszakasz felújítása várhatóan 
három hónapot vesz igénybe, így október végéig lehet szá-
mítani kényelmetlenségekre.   

A szintén az Ady Endre utcában található (leendő) múzeum 
és tájház felújítási költségeit csökkentő társadalmi munka 
jól halad. Az igaz, hogy az átlagéletkor meghaladja az ötven-
hatot, de a munka vidáman és jól koordináltan megy. Mivel 
az utolsó munkanap jelen újság megjelenése időpontjában 
várható, így ezen társadalmi összefogás tapasztalatairól 
csak következő lapszámunkban tudok beszámolni.

A csapadékos időjárásnak köszönhetően a gyom és a  
fűfélék növekedése rendkívül intenzív. Kérek mindenkit,  
figyeljen jobban környezetére, ne engedjük magasra a gazt! 
Sok helyen látni a motoros fűkasza nyomait, elsősorban a 
Széchenyi utcában látványosan otthagyva az úton a füvet. 
Egyrészt talán a hagyományos fűnyíróval tologatva könnyebb 
a vízszintes zsebkendőnyi területet vágni, másrészt a kihul-
lott, fel nem takarított fű bemosódik a csapadékvíz-csator-
nába és ott dugulást okozhat. Ne nehezítsük önkormányzati 
dolgozóink munkáját! Egy kis odafigyeléssel szebbé tehetjük 
szomszédaink és a házunk táján közlekedők mindennapjait.

Az idén ismét megrendezzük fafaragó művésztáborunkat.  
A tavalyi jó hangulat és a megmaradt faanyag is arra inspi-
rál bennünket, hogy bővítsük településünk képzőművésze-
ti kincsestárát. Egyrészt folytatódik a Baracs nemzetségfő  
körül kialakítandó jelképfa sor, másrészt hajdanvolt orvo-
sunknak, Dr. Tibor Ferencnek állítunk emléket az orvosi 
szolgálati ház udvarán. Faragóink és festőnk augusztus 8-án 
kezdik a munkát és 17-én, valamint 19-én lesz lehetőség 
az elkészült művek átadására, ünneplésére. Az étkeztetés 
egy részét ismét civil szervezetek vállalják majd magukra. Az 
iskolaudvaron folyó munkát bárki megnézheti.

A régészek augusztus 14-én érkeznek. A Duna-parton, a 
magas löszpart tetején, a Lovarda utca végében folytatják 

az ókori Római Limes út egyik katonai táborhelyének feltá-
rását. Annamatia egy része már a partomlással elveszett, 
de jelentősebb része a föld rejtekében lapul immár 1700 
éve. Dr. Kovács Péter régész és kis csapata a kutatási terv-
nek megfelelően halad. Aki tevőlegesen segíteni akar, az a 
helyszínen is érdeklődhet, vagy a szálláshelyen, ami a volt 
orvosi rendelő, illetve szolgálati lakás. Aki csupán kíváncsi, 
az is kilátogathat a feltárás helyére.     

Lám, így augusztusra mily sok történelem és művészet ren-
deződik körénk. Múzeumot, tájházat akarunk, művészeti  
alkotásokat, a honfoglalás előtt itt élők történelmi doku-
mentálását. De mi végre mindez, mikor gyermekeink kül-
földre mennek? Minek ez, mikor mennyi útszakadás, kátyú, 
beázás, megsüllyedés, beomlás, hiány, és ez nincs, meg az 
sincs, sürgető-megoldandó feladata jelentkezik naponta? 
És valóban. Ahányan vagyunk, annyi válasz. Vajon ki kér-
dezte meg, hogy József Attila minek írt annyi verset? Hogy 
Leonardo da Vinci minek festett, és egyáltalán minek festet-
ték ki a templomokat, a zeneszerzők minek szereztek zenét, 
és Shakespeare minek írta meg a Rómeó és Júliát, hiszen 
helyette elmehetett volna hajót pakolni, raktárt söpörni, 
kátyúzni, kaszálni stb., mert arra akkor ott sokkal nagyobb 
szükség lett volna. Szerencsére nem tette. A művészetekre, 
a műalkotásokra szükség van, hiszen nélkülük nincs értel-
mes élet.

Mindenkit szeretettel hívok az idei falunapi programjainkra, 
ami már augusztus 17-én elkezdődik, majd 19-én folytató-
dik és 20-án (vagy 21-én hajnalban) ér véget. Érezzük jól 
magunkat mindannyian!

Várai Róbert
polgármester

Baracsi Szó
XXIV. évfolyam 8. szám 2016. augusztus
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A méhek védelmében,  
a kiskertek permetezésének szabályairól
Ezt az ismeretterjesztő cikket Makó József 
emlékének ajánlom, aki kiváló méhészként, 
méhegészségügyi felelős tisztségében évekig  
segítette az állategészségügy munkáját. 
Ismételten megköszönöm áldozatos szolgá-
latát.

A méhek az állatvilág legszorgalmasabb munkásai. Egy kg méz 
elkészítéséhez 50-60 ezerszer repülnek ki a kaptárjaikból, hogy 
édes virágnektárt gyűjtsenek. Ezt elsősorban nem az ember 
kedvéért teszik, hanem saját, jól szervezett társadalmuk fenn-
tartásáért. A méhek társadalmában – ahogy egy valódi állam-
ban – mindenkinek megvan a saját feladata. A fiatal dolgozó 
méhek takarítják a viaszsejteket, etetik a fiasítást, termelik a 
viaszt, érlelik a mézet, s őrzik a kaptárokat. Az idősebb dolgozók 
virágport és nektárt, életük végén vizet és propoliszt gyűjtenek. 

A mézet az emberiség mint csemegét, fontos táplálékot, s 
gyógyterméket használja. A méz szőlőcukrot, gyümölcscukrot, 
egyéb cukrokat, szerves savakat, enzimeket, illóolajokat, ami-
nosavakat, fehérjéket, ásványi anyagokat (kálcium, réz, vas, 
magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink), vitami-
nokat (B1, B2, B3, B5, B6, C, folsav, nikotinsav) tartalmaz, 
mézfajtától függően különböző arányban. Antibiotikus (baktéri-
umölő), immunrendszert erősítő hatással is bír.

A házi méh gazdasági haszonállataink között különleges sajá-
tosságokkal rendelkezik. Ezek egyike, hogy a kaptárakból 5-6 
km távolságra is kirepülnek a nektárgyűjtés végett; mozgásuk 
nehezen korlátozható, s veszély esetén zárt helyre csukásuk 
– ahogy pl. egy szarvasmarha, sertés istállóban tartása – is 
nehéz, vagy megoldhatatlan. Így a környezetből származó káros 
hatásoknak is fokozottan ki vannak téve a méhcsaládok, ezért 
a növénytermesztők, kerttulajdonosok, méhészek részéről is ál-
landó, fokozott figyelem szükséges ezek kivédésére. 
A méztermelés mellett nagyobb gazdasági jelentőségű a  
növénytermesztés során és a vadon élő növények életében a 
termést hozó virágok megporzása. Méhek nélkül nem lehet-
séges a növénytermesztés, ezért ökológiai egyensúlyunk nél-
külözhetetlen élőlényei. Ebből következik, hogy mindnyájunk 
kötelessége – legyen az illető akár nagygazda, akár kiskert tu-
lajdonos, akár fogyasztó – a méhek védelme. 

A kiskertekben végzett növényvédelmi vegyszeres kezeléseket, 
a rovar kártevők elleni védekezést a legnagyobb figyelemmel, 
szakértelemmel, méhkímélő technológiával szükséges végezni. 
Figyelembe kell venni az alkalmazás előtt a növényvédő szerek 
méh-veszélyességi jellemzőit, mert hiányos ismeretünk miatt 
– akaratunk ellenére – méhpusztulást okozhatunk. A rovarirtó 
szerek kis mennyiségben is legyengíthetik a méhek immunrend-
szerét, ez a parazitás, vírusos fertőzések iránt fogékonyabbá 
teszi szervezetüket, s a kórokozók a méhcsaládok pusztulását 
okozhatják. A méhmérgezés miatt legyengült, dolgozók szá-
mában megfogyatkozott méhcsaládok nem képesek az elvárt 
mézmennyiség gyűjtésére, előállítására, a telelést is nehezen 
viselik, így komoly gazdasági kár éri a méhészt. A méhmérge-
zések országosan a méhpusztulások kb. 10%-áért felelősek. 
A mérgezések elsősorban kora tavasszal, majd a gyümölcsösök 
és a repce virágzásának időszakában fordulnak elő. 

A növényvédő szerek forgalmazásának hatósági engedélyezése 
előtt számos, több évben megismételt vizsgálatot végeznek el, 
és ezek eredményei alapján adják ki az adott növényvédő szer 
engedélyezési dokumentációját, amelyben szerepel egyebek 
között a méhekre gyakorolt hatás is.

A növényvédő szerek méh-veszélyességi szempontból 3 kate-
góriába sorolhatók. 

A méhekre kifejezetten veszélyes szerek közvetlen érintke-
zés esetén (repülő méhek lepermetezése, növényen lévő meg 
nem száradt permetlé) a méhek 90-100%-át elpusztítják, a 
hatóanyag-maradékok a mérgező hatást a méhekre több mint 
12 órán át megtartják. Virágzó növényállományban (virágbimbó 
feslésétől a szirmok lehullásáig) ezeket tilos felhasználni. 
A virágok jelenlétét nemcsak a termesztett növénynél, hanem a 
kezelt növények között, vagy a közeli növényeknél is figyelembe 
kell venni. A tilalom a haszonnövény virágzási idején kívül is 
érvényes, ha a táblát, annak környékét tömegesen virágzó más 
mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt egyéb 
okból látogatják. Ezért fontos a virágzó aljnövényzet rendszeres 
kaszálása, kapálása. 

A méhekre mérsékelten veszélyes permetező szerek 60-
90%-ban toxikusak a méhek számára, s 8 óránál kevesebb 
ideig mérgezőek. Ezeket alkonyatkor, a csillagászati napnyugta 
előtt 1 órával – amikor a méhek már nem repülnek – kezd-
hetjük kiszórni, s legkésőbb 23 h-kor be kell fejeznünk, hogy 
a reggeli kirepülésig a 8 óra időtartam leteljen. A méhek aktív 
repülésének befejeződéséről meg kell győződni. Ezt hívjuk méh-
kímélő permetezésnek. 

A méhekre nem veszélyes feliratú szerek rendeltetésszerű 
felhasználás esetén a méhekre nem ártalmasak. A közvetlen 
érintkezésből eredő mérgező hatásuk elenyésző, vagy egyál-
talán nincsen. Ezek a szerek a növények bármilyen fejlettségi  
állapotában felhasználhatók (pl. virágzó gyümölcsfánál is 
monília ellen), ha éppen akkor szükséges a kórokozók elleni  
védekezés. Ilyenkor is gondolnunk kell azonban arra, hogy ezek 
a hatóanyagok a gyűjtés során bekerülhetnek a mézbe, a táplá-
lékláncba, az ember szervezetébe, s a sokféle, akár határérték  
alatti vegyi anyag beláthatatlan következményeket okozhat. 
Ezért célszerű az alkonyati, késő esti kiskerti permetezés.

Törvény írja elő, hogy a növényvédelmi tevékenységet a káro-
sítóra célzottan, térben és időben okszerű módon és eszközzel 
kell végezni. Tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelentő 
szervezetek pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük nö-
vényvédelmi eszközökkel való akadályozása. A növényvédel-
mi szempontból hasznos élő szervezeteket, így a méheket is  
védeni kell. 
A 43/2010. (IV.23.) FVM r. 1. § (2) bekezdés b) pontja kiemeli, 
hogy a földhasználó és a termelő a növényvédelmi tevékeny-
séget köteles a gyomnövények, kártevők és kórokozók termé-
szetes ellenségei és a hasznos, valamint a növénytermesztés 
szempontjából veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott 
védelme mellett folytatni. Az élelmiszer törvény szerint növény-
védelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki növényvédő 
szerrel olyan cselekményt valósít meg, amellyel az ember vagy 
az állat egészségét, az élelmiszer, ill. a takarmány biztonságát, 
vagy a környezetet veszélyezteti. 
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A kiskertek permetezése során fontos, hogy 
- jelöletlen, ismeretlen eredetű, kapott szert ne használjunk; 
- a szereket biztonságos, zárható helyen tároljuk (kisgyerme-

kek, illetéktelenek hozzáférése); 
- figyelmesen olvassuk el és tartsuk be a használati utasítás-

ban foglaltakat; 
- az előírt töménységben használjuk fel (mérleg, mérőeszköz 

megléte); 
- megfelelő műszaki állapotú permetezővel, csak indokoltan, 

szélcsendes időben permetezzünk (környező érő termések 
jelenléte, szomszéd kertje); 

- az elvégzett permetezésről füzetben nyilvántartást vezes-
sünk (dátum, óra, vegyszer neve, permetezett növényfajok, 
munka- és élelmezés-egészségügyi várakozási idő betar-
tása); 

- az esetlegesen megmaradt, vagy lejárt permetszerek, üres 
flakonok biztonságos megsemmisítéséről gondoskodjunk. 

A legtöbb méhmérgezés során a károkozók tisztában vannak 
a tevékenységük lehetséges következményeivel, a méhpusztu-
lással, de könnyelműen bíznak annak elmaradásában. A nö-
vényvédő szer tárolása, felhasználása fokozott veszéllyel járó 
tevékenység. Ha a károkozó mindent szabályosan csinált, sem-
milyen szabályt nem szegett meg, de ennek ellenére mégis kár 
keletkezik (méhek mérgezése, elhullása), és az ok-okozati ösz-
szefüggés megállapítható, a felelősséget viselnie kell. 

A fentiek is bizonyítják, hogy a méhek védelme közös ügyünk, 
érdekünk.
„Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb négy 
évvel éli túl” – mondta egy alkalommal Einstein.

dr. Bodolai György
hatósági állatorvos

Előszállás, 06-30/8161-367

Gyergyószárhegyi művész Baracson

A jelenkori székelység egyik legismertebb művésze, Angi 
István keze alatt formálódik Baracs község legújabb szobra,  
mely a tavaly átadott szoborparkban kerül felállításra. 

A külső szemlélődő számára sem akármilyen jelenség  
a kackiás bajszú, hosszú szakállú, érdeklődő tekintetű 
ember, akiről már a külső jegyek alapján eldönthető, igazi  

művészlélek. A Gyergyószárhegyről érkezett Angi István, 
aki a szomszédjában lévő Lázár-kastély művészei között 
nőtt fel, már kilenc éves korában kalapácsot, vésőt fogott 
a kezébe, hogy megismerkedjen a kőfaragás mestersé-
gével. Közben nyitott szemmel járt az egykor szebb idő-
ket megélt kastélyban tevékenykedő festők, grafikusok, 
szobrászok között, akiktől elleste tudományukat, melyet 
saját arculatára formált. A fenyők országában később a 
fafaragás mesterségét megtanulva készültek első szobrai, 
hangszerei, majd saját kovácsműhelyében elkészítette a rá 
jellemző késeit, bicskáit. Közben kitanulta az ácsmestersé-
get, így egyre több székelykapu nőtt ki kezei alól, melyek 
Magyarországon is több helyen láthatók. Mint elmondta, 
a fával úgy kell foglalkozni, mint a nőkkel; ha kell, finom 
mozdulatokkal simogatva őket, de szükség esetén nem árt 
az erős kéz sem. 

Európa számos országában láthatók festményei, szobrai. 
Pihenésre soha nincs ideje, állandóan úton van, mely-
nek állomása most Baracs, ahová Horváth Béla tanár úr 
jóvoltából jutott el, akivel több évre visszanyúló barátság 
köti. Fából készít szobrot, melyhez az ihletet a magyarság  
őstörténete, a helyi emberekkel történő beszélgetés, és 
saját művészi arculata adja, így a székely motívumok között 
megbújva megtalálhatók a csak rá jellemző formák is. Nagy 
fába vágta a vésőjét akkor, amikor megtervezte a közel há-
rom méteres alkotást, amelynek több különlegessége is 
van, hiszen az más arcát fogja mutatni szemből és hátulról, 
mely egyedivé teszi Angi István művész munkáit. Miközben 
repülnek a forgácsok, ő már a jövőt tervezi, hiszen a pár 
nap alatt annyira megszerette Baracsot, hogy elmondása 
szerint biztosan a jövő évben is a község vendége lesz, 
ahol művészeti táborban fogja megtanítani mozdulatait az 
érdeklődő gyermekek és felnőttek számára. 

Szárszó Lajos
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A Baracsi Barátság  
Nyugdíjas Egyesület  
életéből
A már megkezdett  „Kultúra éve” programsorozatunk keretében 
június 29-én kirándultunk a cecei Csók István Múzeumba és  
a simontornyai várba, ahol szakértő muzeológus segítségével 
 ismerkedhettünk meg a vár történetével, a helyreállítás körül-
ményeivel, és a várban látható állandó és időszaki kiállításokkal. 
Megállapítottuk, hogy nem is kell messzire utazni ahhoz, hogy 
csodás értékekre leljünk, emellett jó közösségformáló ereje is van 
egy- egy ilyen programnak.

A Simontornyai vár

Július 20-án Szadeczkyné Rédl Julianna szervezésével 50 fő a 
kiskőrösi fürdő jótékony vizét élvezhette. Jó idő volt és még jobb 
hangulat.

Július 23-án 10 fővel, két csoporttal képviseltette magát egye-
sületünk a daruszentmiklósi nyugdíjas vetélkedőn, ahol az 
idén nemcsak az első, de a második helyezést is a baracsiak 
érdemelték  ki tudásukkal, ügyességükkel, és a melléjük szegődő 
szerencsével. Köszönjük!

Daruszentmiklósi vetélkedő

Ugyanezen a napon a volt Templomosi Gyógyszertárnál előkészítő 
munkáiban részt vevők részére Katona Mihályné és Magyar József 
készítették az ebédet. A másik két szombaton is egyesületünk 
vállalta a főzést.

Augusztus 5-én, pénteken  harmadik negyedéves vacsorán-
kat tartjuk a Fehér Akác Étteremben, melyre szeretettel várjuk 
 tagjainkat, majd teljes figyelmünket az augusztus 19-én megren-
dezésre kerülő Népdalkörök Találkozójára fordítjuk.

Rendezvényünkhöz minden felajánlást és segítséget köszö-
nettel fogadunk!

Talpai Tiborné, elnök

MEGHÍVÓ!
A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület 14. alkalommal  
rendezi meg a Baracson már hagyománnyá vált

NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓT,
melyre szeretettel hívunk és várunk minden népdalt 
szerető érdeklődőt.

A rendezvény ideje: 2016. augusztus 19. péntek 17 
óra, helye: Iskola, szabadtéri színpad

Fellépők: 
• Aranydaru Nyugdíjas Klub dalköre - Nagyvenyim
• Búzavirág Hagyományőrző Klub dalköre - Dunaújváros
• Kissolti Nyugdíjas Népdalkör és Citerazenekar - Solt
• Alcoa Köfém Nyugdíjas Férfikórusa és a Tánckar - 

Székesfehérvár
• Hantosi Népdalkör - Hantos
• Sárosdi Népdalkör - Sárosd
• Kisapostagi Nőegylet dalköre - Kisapostag
• Szabadegyházi Népdalkör - Szabadegyháza
• Napsugár Asszonykórus - Rácalmás
• Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre - Baracs
• a Széchenyi Zsigmond Általános és Művészeti Iskola 

Néptánccsoportja, Czuppon Péter és Kuminka Zsuzsa 
irányításával - Baracs

 
Házigazda: a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület

A rendezvényt támogatja: 
Baracs Község Önkormányzata; Tóth Géza, Kékacél 
Kft. ügyvezető igazgató; Mezeiné Kálló Szilvia; Talpainé 
Pinczési Viktória; és az egyesület tagsága.

  Várai Róbert Talpai Tiborné  
  polgármester egyesület elnöke 

Szent Mihály Szekere
Vándorszínház 
előadása

„Magyarnak lenni
nagy s szent akarat”
Ünnepi megemlékezés Szent István 
királyrólés nemzetünkről 

Előadók:
Valter Ferenc  
a Magyar Állami Operaház magánénekese

Srajber Zsolt zongora

Hudák Réka, Kurucz Ádám néptánc

Előadás helye és ideje:  
Baracs Faluház 2016. augusztus 17. szerda 19 óra
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2016. augusztus 20-án 8 órától 
falunapi programunk keretében 

az idén is megrendezésre kerül a 

SÁRKÁNYHAJÓ  
EVEZŐVERSENY  

a baracsi halastavon.

Nevezési díj nincs!  

(regisztráció 8-tól 8.30 óráig) 

Csapatlétszám 16 fő. 

A csapatban legalább 
2 fő női és 2 fő 16 év alatti 

versenyzőnek is eveznie kell.

Baloghné B. Ildikó

Immáron negyedik alkalommal, az idei évben is megrendeztük 
nyári kézműves táborunkat. Az egyhetes táborba 17 kisdiák 
jelentkezett, a pénteki napra pedig 19 főre nőtt a táborozók 
létszáma. 

A remek idő igencsak kedvezett a gyerekeknek, így a tábor 
kezdő napjaiban a faluház mögötti füves területen, sátor alatt 
készülhettek el a kreativitásban igencsak jeleskedő gyerek-
kezek által készített kis remekművek. A reggeli foglalkozá-
sokon, hétfőtől péntekig, minden egyes napon alkothattak. 
Készíthettek, levendulás ajtódíszt, festhettek óriás kavicsokat, 
rovásírásos karkötőt, bőrvirágot, valamint tésztából és gyön-
gyökből szélcsengőt. A szerdai napon Mezeiné Kálló Szilvia, 
helyi kézműves segítségével számos gyönyörű agyagcsoda 
született. Az elkészített munkákat a gyerekek hazavihették. 
A meleg napokon egy kis pancsolásra és vízibombázásra is le-
hetőség volt. Persze nem strandoltunk, nem volt medencénk, 
és még csak vízpartra sem mentünk, de egy nagyobbacska 
kád igencsak jó szolgálatot tett. Hatalmas öröm érte a gyere-
keket, amikor a Baracsi Önkénte

s Tűzoltók meglepték őket. Mehettek egy kört a tűzoltóautó-
val, egyenként beöltözhettek a tűzoltóruhába, és még a csiz-
mát is felpróbálhatták. Testközelből láthatták a tömlő haszná-
latát, és azt is, hogyan töltik fel az oltáshoz szükséges vizet a 
tartályba. A pénteki napon, a táborzárás napján, Sebestyén 
Tamás, baracsi körzeti megbízott, Ember a vízben címmel elő-
adást tartott, ahol felhívta a gyerekek figyelmét, a vízben és 
a vízparton tartózkodás veszélyeire, és az ilyen környezetben 
a helyes magatartási szabályokra. Amíg a gyerekek előadást 

hallgattak, elkészíthettük a tábor utolsó ebédjét. A nap vé-
gén, minden résztvevő egy pici ajándékkal térhetett haza. Az 
idei tábor kellemes és örömteli hangulatban zárult, sokan már 
most jelezték, hogy a következő táborra is szeretnének jönni. 
Mi csak annyit mondtunk: „Jövőre veletek ugyanitt!”

Köszönetet szeretnénk mondani a segítő kezeknek, akik nél-
kül nem lett volna ilyen színes ez az idei tábor: 

Garbaczné Cziger Anna, Tóthné Szabó Éva, Mezeiné Kálló Szilvi,  
Vig-Zloch Eszter, Garbacz Angéla, Gyarmati Katalin, Berényi  
Lívia, SebestyénTamás, Horváth Gábor, Veszprémi János.

Miskolczi Ildikó

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. augusztus 3-án

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros 
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 08/BSz/2016.

A Baracsi Napközis tábor élményei

EVEZZ VELÜNK! 2016. augusztus 20-án
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AUGUSZTUS
A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a 
tüske.
       Radnóti Miklós: Naptár

Augusztus – Kisasszony hava – Nyárutó 
- Új kenyér hava - Aranyasszony (Bőség) 
hava
Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 
31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavi-
anusról kapta. Az, hogy ez a hónap - különös módon a 31 
napos július után - szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy 
Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a 
Caesarról elnevezett júliusban van. Mielőtt Augustus átnevezte 
ezt a hónapot augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt hónap 
a neve, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a hatodik hónap 
a római naptárban, amely kezdetben még márciussal kezdő-
dött, és 9 hónapja volt az esztendőnek. Ez a neve maradt meg 
még a Julius Caesar-féle naptárreform után is. Amikor azonban 
Augustus császárnak (Krisztus előtt 7-ben) az időközben újra 
felszaporodott szökőnapok miatt újabb naptárrendezést kellett 
végrehajtania, ezt a hónapot oda helyezte, amikor Kleopátra 
meghalt, majd ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta. 
Miután életének legtöbb szerencsés eseménye ebben a hó-
napban játszódott le, azért a saját felvett nevével jelölte meg 
ezt a hónapot.

Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja
Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy angyal kisza-
badította Heródes börtönéből, ahol láncra verve őrizték. Péter 
napja a Muravidéken a szőlőtermelőknek dologtiltó nap, mert 
úgy vélik, a szemek lehullanának a fürtről. Zagyvarékasi, kuko-
ricára vonatkozó termésjóslás szerint: „Ha Vasas Szent Péter 
napján még eső lesz, lesz kukorica, de ha még akkor se esik, 
gyühet a Duna vize is, nem lesz kukorica.”

Augusztus 4. - Domonkos napja
Domonkos napjáról csak azt tudjuk, hogy a bánátiak szerint 
ellentétes téli időmutató nap, azaz más lesz a téli időjárás, mint 
a Domonkos-napi

Augusztus 10. - Lőrinc napja
Lőrinc napja a népi hiedelem szerint az utolsó fürdőnap, mert 
már hideg a víz. A kígyó is már elbújik. Ha nem bújik el, akkor el 
akar pusztulni, a kerékvágásba fekszik, hogy ott lelje a halálát, 
hiszik ezt a muravidéki Göntérházán. 

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony - Nagyasszony napja
Tiltónap is ez a nap. A Muravidéken tartózkodnak a sütéstől, 
a kemencében való tüzeléstől, mert a tűz lángja kitör a ke-
mencéből, és körülnyaldossa a konyha falát. Nagybodolyán azt 
ajánlják, nagyasszonykor ne mossunk kezet, lábat, mert nyo-
morultak maradunk.

Augusztus 20. - István napja
Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben or-
szágos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-ban 

rendeztek  ünnepélyes körmenetet, Szent István jobbjának 
a tiszteletére. Galgamácsán a két világháború közötti időben 
7-8 leány vitte a kalászokból font koszorút, őket követték 
lovaskocsin a többiek. A templomhoz vonultak, ahol imával ad-
tak hálát, hogy az aratási munkákat befejezték. Augusztus hu-
szadika az új kenyér ünnepe is. Általános megfigyelés szerint a 
nyári István negyvenes nap. Ez azt jelenti, hogy 40 napig olyan 
idő lesz, mint ezen a napon. Termésjósló nap is. Ha jó az idő 
Istvánkor, akkor bőséges gyümölcstermésre készüljünk, de ha 
rossz idő járja, gyenge termést várjunk.

Augusztus 24. - Bertalan napja
Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák védő-
szentje volt. Az e napi jó vagy rossz időből az őszi időjárás-
ra jósoltak, mint ahogyan ezt egy XVIII. századi kalendárium  
rigmusa is bizonyítja:
„Amint Szent Bertalan magát mutogatja
Az őszi idő is magát mind aszerint tartja.”
Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak.
Bertalan napját sokan őszkezdő napnak, a kánikulát végző nap-
nak tartják. Több jelére is felfigyelhet az ember a természet-
ben. A gólyák hosszú útra készülnek, a halak már nem nőnek, 
csak híznak. A szőlőkben elszaporodnak a seregélyek, meg kell 
tehát kezdeni a seregélyek üldözését. Kerepelnek, zajt ütnek, 
mert különben oda a termés, kicsipkedik a szemet a hívatlan  
vendégek.

Miskolczi Ildikó

Augusztusi jeles napok és hagyományok

FELHÍVÁS!
Kenyérsütő verseny!

Az idei évben is 
megrendezésre ke-
rül a kenyérsütő 
verseny. 
Nevezni otthon 

–  kemen cében, sütőben, kenyérsütő gépben –  
készült házi kenyérrel lehet. Amatőr kenyérsütők 
jelentkezését várjuk! 

A legalább félkilós kenyeret 2016. augusz-
tus 20-án 16 órától 17:30-ig lehet leadni a 
színpad  melletti sátorban, a falunapi rendez-
vényen. 

Az eredményhirdetés és a díjak átadása az ünnepi 
műsor keretében történik. 

További információ: 

0625/499-863-as telefonszámon,  
vagy személyesen a faluházban. 

Sok sikert és jó sütögetést kívánunk!

Miskolczi Ildikó és Garbacz Angéla
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