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Önkormányzati tájékoztató – 2018. február

„Az időnk, mint vágtató vadlovak suhannak át az élet végtelen sztyeppéin.
Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk,
megéljük és túléljük a végtelen dombokat.”
Kowalsky meg a Vega

Az E.ON gallyazási munkavégzése negatív visszajelzés nélkül megtörtént. Mindenki megértette, hogy a közellátás biztonsága érdekében történt a beavatkozás. A fák vízszintes megnyírása nem éppen
szívderítő, de akinek nem tetszik, az nyugodtan megcsinálhatta
volna már korábban sajátkezűleg. A levágott ágak nagy részét az
ingatlantulajdonosok szépen begyűjtötték, és rendet teremtettek
házuk előtt. Aki nem tette, az láthatóan az önkormányzatra vár. Természetesen majd - ha időnk engedi, akkor - el is szállítjuk, de erre
csak később kerülhet sor. Addig is nézhetjük, hogy kik azok, akik a
házuk előtt lévő fa gyümölcseit hasznosítják szívesen, de annak közterületi rendezésében már nem vesznek részt. Eddig is tudtuk, hogy
van, aki a közösségtől csak kapni szeret. Minden kedves háztulajdonosnak köszönjük munkáját, aki rendet tart háza előtt!
A példamutatás általában szép tulajdonság, így alapvetően meghatározhatja közösségünk mindennapjait. Gyermekeink, fiataljaink
pont olyanok, mint amilyen környezetet rendeztünk köréjük. A korábban már előzetesen ismertetett „Esély Otthon” pályázattal kívánunk kis kedvcsinálóval szolgálni arra, hogy az érintett korosztály
jobban érezze magát itthon. Odafigyelő környezetet és támogató

együttműködést ajánlunk. Együtt munkálkodást és együtt gondolkodást. Most ez a legtöbb, mit adhatunk.
Országunk elnéptelenedő falvai nem szolgálnak okulásul néhány
Templomoson élőnek, így újra előkerült Templomos megszüntetésének kérdése és a leválás szükségszerűsége a részükről. Azért is
érdemes lesz eljönni közmeghallgatásunkra, mert erről is beszélni
fogok. Hagyományainknak megfelelően első napirend lesz az ez évi
költségvetés és az idei fejlesztési tervek, majd az elkészült arculati
kézikönyv és a hozzá kapcsolódó rendelet, és bemutatjuk az Esély
Otthon pályázat célkitűzéseit is. Bár minden hónapban részletesen
beszámolok falufejlesztésünk állomásairól, ez az alkalom jó lehetőség lesz a személyes találkozásra, kérdések feltevésére és tisztázására. Vitassuk meg együtt településünk helyzetét! Várom a „facesosokat” is és mindenkit, akit érdekel közéletünk.
találkozzunk február 7-én, szerdán 17 órakor a faluházban!
Tisztelettel:

Pályázati felhívás

várai Róbert
polgármester

„itthon Baracson” támogatásra

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00007 pályázati azonosító számon elnyert támogatás
keretében pályázatot hirdet „itthon Baracson” támogatás elnyerésére.

A 2018. évi támogatási időszak 2018. március 1-től 2018. december 31-ig tart, így a támogatás időtartama legfeljebb 10 hónap, de
legalább 6 hónap lehet.
A támogatás mértéke a 2018-as évben adómentesen 80 000 Ft/hó.
2018-ban 15 fő támogatására van lehetőség.
A beérkezett kérelmeket úgy bírálja el az önkormányzat, hogy először a legfiatalabb – a feltételeknek megfelelő – jelentkező kap támogatást, majd a korban utána következő idősebb jelentkezőt támogatja, és így tovább, egészen a létszámkeret kimerüléséig.
A támogatásra több ízben is lehet pályázni, amennyiben az adott
évi keret és az adott évi pályázók száma ezt lehetővé teszi, egy személy azonban legfeljebb 24 hónapnyi támogatásban részesülhet.
Egy háztartásból egy időszakra legfeljebb egy személy pályázhat.
Pályázati támogatásban az részesülhet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
• életkora betöltött 18-34 év,
• igazoltan Baracson lakik (állandó lakcímmel), vagy Baracsra költözik,
• egészségügyi, vagy oktatási-nevelési, vagy szociális, kertészeti,
műszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi munkakörben
végzi a munkáját Baracson,
• egészségügyi, vagy oktatási-nevelési ,vagy szociális, kertészeti,

műszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi területen folytat
középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat, melyek várhatóan a
projekt időtartama alatt befejeződnek,
• vállalkozási tevékenységet végez, és vállalkozásának székhelye
és telephelye is Baracson van (egyéni vállalkozó, Bt. esetében
beltag, Kft. esetében többségi tulajdonos).
A támogatásra nem pályázhat az önkormányzat vezető tisztségviselője,
az önkormányzati képviselő-testület tagja, valamint ezen személyek
PTK. szerinti közeli hozzátartozója: házastárs, egyenes ágbeli rokon,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér.
A támogatást elnyerő személy vállalja, hogy
– munkavégzését, illetve vállalkozói tevékenységét legalább az elnyert támogatás időtartamának megfelelő ideig a támogatás lejártát követően Baracson fenntartja;
– iskolai tanulmányait követően legalább a támogatás időtartamának megfelelő ideig Baracson helyezkedik el;
– a projekt időtartama alatt (3 év, 2018. március 1.–2021. február 28.) önkéntes munkát végez az alábbi civil szervezetek valamelyikénél, azok települési rendezvényszervező és -lebonyolító
tevékenységében (legalább 16 önkéntes óra/év; előkészület és
lebonyolítás)

•
•
•
•
•

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Baracsi Társas Kör Egyesület
Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület
Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör
továbbá minden olyan baracsi civil szervezet, amely rendezvényt szervez Baracson, és az Önkormányzattal együttműködési megállapodást köt az e pályázat szerinti önkéntesek fogadására;
– részt vesz a pályázat keretében, annak teljes időtartama (3 év)
alatt lebonyolított, alábbi hagyományteremtő-őrző rendezvények
közül kétféle rendezvényen, az alábbiak közül:
• Aratási ünnep
• Falu kenyere
• Sonka-alapozó
• Ifjúsági néptánc találkozó
– részt vesz a pályázat keretében, annak teljes időtartama alatt
(3 év) lebonyolított legalább kétféle klub rendezvényein (legalább
4 klubfoglalkozás/év) és további 1 főt bevon kétféle klub rendezvényeire:

• Fészeklakók klubja
• Fészekrakók klubja
• Családbarát klub
• Szülők iskolája klub
• Konyha-kamra klub
• Ifjú agrárgazdálkodók klubja
• Ifjú vállalkozók klubja
• Projekttervező és pályázatíró foglalkozás
A pályázati jelentkezési lapokat a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán lehet átvenni és ugyanott kell leadni, lezárt
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Itthon Baracson Támogatás pályázat”. Baracs Község Önkormányzata háromoldalú támogatási szerződést köt a támogatást elnyert személlyel és a személy
által kiválasztott civil szervezettel.
Első pályázati határidő:
2018. február 28.
Második pályázati határidő:
2018. május 15.
Harmadik pályázati határidő:
2018. augusztus15.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
forintban

Megnevezés

Kötelezõ feladat
Önkor. Ig. tev.
Önkorm. Jogalkotás
Községgazdálkodás
Közvilágítás
Köztemetõ fenntartás
Köutak üzemeltetése, fennt
Óvoda bér és jár
Óvodai mûködés
Óvodai étkezés
Iskolai étkezés
Zöldterület kezelés
Segélyezés
Szünidei gyermekétkeztetés
Szabadidõsport tevékenység
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Üzemeltetési egyéb szolg.
Közm. int. Mûködtetése
Könyvtári állomány gyarapítás
Önkormányzati vagyon mûk
Hiteltörlesztés
Közhasznú foglalkoztatás
Család és nõvéd.eü. Ellát.
Könyvtári szolgáltatás
Települési hull.begyûjt, száll.
Családsegítés
Fogorvosi alapellátás
Fogászati ügyelet
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyelet
Önként vállalt feladat
Civil szervezetek támogatása
Önk. által nyújtott lakástám.
Kertészet
Összesen

2

Kiadás
77 721 611
34 132 957
9 770 925
6 553 200
3 738 580
3 048 000
51 449 359
5 012 224
11 626 835
12 182 158
1 190 625
5 949 252
336 296
492 054
9 855 391
6 837 770
9 036 446
13 612 962
652 000
14 092 825
17 011 692
7 564 405
10 209 684
2 896 466
1 173 353
10 269 606
2 600 477
280 000
2 190 526
1 959 600
3 500 000
3 900 000
3 267 779
344 115 058

Bevételi forrás

int. mûköd.

Pe. átvétel

40 000
39 000

7 590 926

állami tám.

63 753 600
3 441 233
6 553 200
1 806 627
3 048 000
43 379 009
5 012 224
9 315 086
7 942 485
1 190 625
5 949 252
336 296

250 000

880 110
4 239 673

8 578 101
646 800

1 277 290
5 562 550

1 200 000

4 271 300

1 681 953
8 070 350
1 431 639

492 054

156 000
611 280

627 000
24 332 851

3 500 000
3 560 108
1 370 779
119 500 000

5 597 421
9 090 000
660 224

339 892
1 270 000
28 859 174

6 337 085
30 652 724
9 770 925

628 420
9 036 446
8 141 662
652 000
2 779 711
17 011 692
1 966 984
1 119 684
2 896 466
1 173 353
1 025 126
2 600 477
280 000
1 972 042
1 348 320

11 313 114

62 484

helyi adó

8 584 256

171 423 033
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hivatása a gyógyítás

Új körzeti fogorvosa van Baracsnak.
Dr. Péteri Judittal az előszállási rendelőben
beszélgettünk, mert a baracsi rendelő felújítása lapunk megjelenésének időpontjában még tart. Személyében egy közvetlen,
barátságos embert ismertem meg, akinek
a hivatástudata példaértékű.
A doktornő a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen végzett 1995-ben, és ott vehette át 2017-ben a címzetes főorvosi kine-

vezését is. Dunaföldváron, 1996-ban kezdte
a pályafutását, ahová szülőföldjéről, Nagykanizsáról költözött, amikor a férjével összeházasodtak. Körzeti fogorvosként 2017-ig
dolgozott első munkahelyén, amikor is váltott, és Baracson kezdte meg a gyógyítást,
a Jenei Fogászat alkalmazottjaként.
Dr. Péteri Judit édesapja, aki sajnos
nincs már köztünk, körzeti háziorvos volt.
Édesanyja volt mellette az orvosírnok. Két
gyermeküket – Judit lányukat és öccsét – a
rendelővel egy épületben lévő lakásban nevelték fel. Nem volt kérdés a pályaválasztás, legfeljebb azt vették komolyabban fontolóra, milyen szakterületet válasszon. Fontos szempont volt, hogy fogorvosként hamarabb megkezdheti a gyógyító munkát,
mint az általános orvosi karon végzők, számára pedig ma is az a legfontosabb, hogy
a hozzá forduló beteget gyógyítani tudja.
Szakmai felkészültségét fog- és szájbetegségek szakvizsgája (1998.) és konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgája
(2007.) mellett gyógyító munkája során
szerzett tapasztalataival folyamatosan fejleszti.

A doktornő jelenleg is Dunaföldváron él
a családjával, a férje Pakson dolgozik. Egy
leánygyermekük van, aki most már 17 éves,
és Budapesten tanul egy két tanítási nyelvű
gimnáziumban. Legkedvesebb szabadidős
tevékenysége a kirándulás és a fotózás.
A természetet és a kislányát fotózza a legszívesebben.
Dr. Péteri Judit imádja a szakmáját.
Az általa elmondottak azt tükrözik, hogy
olyan erős hivatástudattal bíró fogorvos, aki
nemcsak letette a hippokratészi esküt, de
ma is ragaszkodik az abban foglaltakhoz, és
amilyen már ritkaságszámba megy. Az ő szemében a páciens nem bevételi forrás. Nem
szolgáltatást végez, hanem gyógyít. Lelkes,
hogy a Jenei Fogászat, dr. Jenei András őt
választotta a baracsiak ellátására, és e helyről mond köszönetet az önkormányzatnak a
rendelő felújításában vállalt partnerségért.
Fogadják őt olyan szeretettel, amilyen
szeretettel ő készül a baracsiak gyógyítására – és a rezidensképzés keretében az új
fogorvosok felkészítésére is – a hamarosan
elkészülő rendelőben.
- kk -

NéPdaléNeKeseiNK siKeRe

A baracsi népdaléneklésnek évekre
visszamenő szép hagyománya van.
A nyugdíjasok rendre hozzák el a nagyszerű
minősítéseket a versenyekről. A Széchenyi
Zsigmond iskola tanulói úgyszintén évek
óta igyekeznek a nyomukban haladni. Idén
a hagyományos körzeti népdaléneklési
versenyen az alsó tagozatos Gyöngyvirágok
kiskórus Trenka Barbara, Fodor Maja,
Karászi Panna, Markulinec Jázmin, Nagy
Sarolta és a szólista, Trenka Barbara szép
eredményt értek el: továbbjutottak a megyei válogatóversenyre.
A felső tagozatosokat Gerics Anna,
Hegedüs Dorottya és Zecher Zoé képviselte
csoportos éneklésben, szólistaként pedig
Gerics Anna és Rumann Alexandra. Tovább
jutott Rumann Alexandra. Felkészült, tiszta
éneklést mutattak be a lányok. Erős
mezőnyben, nagyszerű teljesítménnyel
érték el a szép eredményt. Gratulálunk
minden fellépőnek!
Ez után neveztünk be a kultúra napjára
szervezett minősítésre, ahol Rumann
Alexandra, Trenka Barbara szólistaként, a
Gyöngyvirágok csoportban értek el arany
minősítést.
Felkészítők:

Kalló Zoltánné és Ujvári Csilla

BaRaCsi szÓ 2018. február
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éremeső a tornászoknál

Ebben a tanévben is szépen szerepeltek tornászaink a megyei diákolimpián. Hazai környezetben sok néző előtt mutathatták be gyakorlataikat iskolánk sportolói. Kicsik és nagyok egyaránt szépen szerepeltek, így számos érem került a széchenyisek nyakába. Az I. és
IV. korcsoportosok egyaránt bajnokok lettek, a III-IV. osztályosoknak
ezüstérem jutott. Egyéniben Kiss Zsófia, Hévizi Marianna bajnok
lett.
i. korcsoport győztes csapata: Kiss Zsófia, Novoth Nóra, Mátyás Izabella, Varga Loretta, Virág Jázmin, Barányi Bíborka, Vasadi
Krisztina
egyéni: I. Kiss Zsófia, II. Barányi Bíborka, III. Virág Jázmin

ii. korcsoport ezüstérmes csapata: Sidó Jázmin, Nagy Sarolta,
Hegedűs Dorottya, Markulinec Jázmin, Nagy Nikoletta, Karászi Panna
egyéni: Karászi Panna II. hely
iii.–iv. korcsoport: Baracs „A” I. helyezett: Kiss Beatrix, Kenyér
Lilla, Molnár Anna, Osztrider Hanna, Fodor Maja, Árva Gréta, Hévizi
Marianna
Baracs „B” iii. helyezett: Bebesi Dorottya Zsanka, Fodor Karina,
Rabatin Anna, Futó Zsuzsanna, Simon Réka
egyéni: I. Hévizi Marianna, II. Fodor Maja
Benkéné Juhász Márta testnevelő tanár

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola
Szülői Munkaközössége szeretettel várja
2018. február 17-én, a Faluházban.
20 órától hajnali 3 óráig tartó Báljára!
A zenét Klemen Tamás biztosítja.
A büfét a Stadion Söröző szolgáltatja.
Értékes tombolanyeremények,
Valentin napi kedvességek.

erős mezőny

VII. helyen zárta a futsal megyei döntőt iskolánk labdarúgó csapata.
A móri döntőn ismét remek mezőny jött össze, hiszen az elmúlt két
év országos bajnoka (Felcsút, Székesfehérvár) jelen volt a tornán.
Sajnos a mi csapatunknak most sem volt szerencsés a sorsolása,
hiszen a felcsútiakkal és a gárdonyiakkal (szintén labdarúgó iskola)
is meg kellett mérkőzniük. Győzni ezúttal nem sikerült, de jó mecscseket játszani igen. Csapatunk minden dicséretet megérdemel, hiszen az országos bajnokot leszámítva szoros és izgalmas meccseket
játszottak. Ilyen játékkal a kis iskolák tavaszi versenyében eséllyel
lépnek pályára iskolánk tanulói.
A csapatot a következő tanulók alkották:
Gráczer Máté, Szabó Benjámin, Killer Kilián Zsolt, Klauz Botond,
Erdei Marcell, Tömöri Balázs, Hiegel Richárd
Benkéné Juhász Márta testnevelő tanár
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Támogatói jegy vásárlásaikat és tombola felajánlásaikat
örömmel fogadjuk
az iskolában az osztályfőnököknél, valamint a titkárságon.
Támogatói jegy: 1000 Ft
Asztalfoglalás:
Kenyérné Lendvay Katalin 0630 314 4220
Csóri Ágnes: 0670 389 8117
2018. február BaRaCsi szÓ

Januárban történt az óvodában

Január első hetében a karácsonyi pihenőből
viszatérve a gyerekek, nagy örömmel meséltek az otthon töltött meghitt karácsonyról
és arról, hogy kinek mit hozott a Jézuska.
Az óvodába január 8-án tartottuk a háromkirály-járást. A karácsonyi időszakot lezáró Vízkeresztet a Három királyok napjaként is emlegetik. A népszokásnak megfelelően a nagycsoportos fiúk és lányok koronát és palástot öltöttek és csoportról csoportra jártak. Elhozták nekünk ajándékaikat
és elmondták jókívánságaikat.
A hónap közepén programunkhoz kapcsolódóan minden csoport megtartotta kenyér hetét, megismerve a búza történetét a
vetéstől a kenyér születéséig. Látogatást tettünk a boltba, ahol megszemléltük a különböző kenyérfajtákat és péksüteményeket.
A hét zárásaként finomabbnál finomabb pékárukat készítettek óvodásaink. Katica és a
Lepke csoport kalácsot dagasztott, míg a
Maci csoport túrós pogácsát, a Süni csoport
tejfölös pogácsát és tésztát gyúrt a levesbe,
amit jóízűen, közösen fogyasztottunk el.
Január utolsó hetében már a gyertyaszentelőre készültünk. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, azaz február 2-a jeles
nap a népi időjósló napok között. A néphagyomány szerint a medve ezen a napon
kijön a barlangjából, és a viselkedéséből következtetni lehet arra, hogy hosszú lesz-e
még a tél. Ha ugyanis szép, napos idő van,
és meglátja az árnyékát, akkor „megijed”, és

február
február
február
február
február
február

7.
7.
8.
14.
17.
23.

visszamegy a barlangjába, folytatni a téli
álmát – azaz még messze van a tél vége.
Amennyiben viszont a borult idő miatt nem
látja meg az árnyékát, akkor kint marad, ez
pedig azt jelenti, hogy közeleg a tavasz.
A csoportokban ezen a héten macikiállítást
rendeztünk, megismerkedtünk a különböző
medvefajtákkal és életmódjukkal, barlangot
építettünk, mackó álarcot öltve mackókká
váltunk, fény és árnyék játékot játszottunk.
Február első hetében kezdetét veszi a
farsang időszaka.
Gubits Krisztina pedagógiai assziszens
Képeket készítették: fazekas Kitti,
Németh dóra, Gubits Krisztina

februári eseményeink a faluházban

Vegyes Árus
Közgyűlés
Kiárusítás Kft.
Vegyes Árus
Iskola SZM bál
Iskolai Előadás

8:00-12:00
17 óra Színházterem
8:00-12:00
8:00-12:00
Tornaterem 20:00-04:00
8:00-10:00

KÖszÖNet az adÓ 1%-éRt
A Baracsi Barátság Nyugdíjas

Egyesület minden tagja nevében
köszönetet mondok mindazoknak,
akik adójuk 1%-át egyesületünknek
felajánlották.
2017. évben 100 000 Ft érkezett
számlánkra.
Az összeget olyan programokra
fordítjuk, melyeken az egész tagság
részt vesz.
Kérjük, támogassák továbbra is
egyesületünket!
Baracsi Barátság Nyugdíjas
Egyesület
2427 Baracs, Kossuth u. 11.
adószámunk:
18490578-1-07
Köszönjük.
Talpai Tiborné elnök
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február 23. Baracsi Horgász Civil Társaság közgyűlése
17 óra Színházterem

Természetfotó kiállításunk
február végéig megtekinthető
a Faluház színháztermében.

MEGHÍVÓ
Kedves Nyugdíjas Társaim!
Február 12-én hétfőn du. 2 órakor,
az ÖNO-ban batyus
FARSANGI MULATSÁGOT tartunk.
Szeretettel hívunk és várunk benneteket!
Február 19-én hétfőn du. 2 órakor
az ÖNO-ban tartjuk éves szokásos
közgyűlésünket, melyre feltétlen várunk
benneteket, mert a vezetőségnek lejárt
az 5 éves mandátuma, és választani kell
az elkövetkező 5 évre.
Mint tudjátok, a választásnál
szavazóképesnek kell lennie a tagságnak,
ezért fontos,
hogy minél többen jelen legyetek.
Köszönöm.
Talpai Tiborné elnök
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Összefoglaló tájékoztató
a Baracsi Naplemente Nyugdíjas egyesület
2017. évi tevékenységéről
Egyesületünk az Alapszabály előírásainak és az államigazgatási követelményeknek megfelelően működött. Az elmúlt évben két alkalommal tartottunk elnökségi ülést, melyeken az éves beszámolót,
aktuális programjainkat, költségeink alakulását, a szükséges szervezési, tájékoztatási, beszámolási és gazdálkodási feladatokat beszéltük meg. Közgyűlést egy alkalommal tartottunk. A közgyűlés és
az elnökségi ülések minden esetben határozatképesek voltak.
Taglétszámunk két fővel növekedett. 2017. 12. 31-én a taglétszám: 36 fő.
Egyesületi klubnapon 11 alkalommal találkoztunk, melyeken aktuális információk, a tervezett ismeretterjesztő előadások, tagjainkat
is érintő ünnepeink megtartása mellett kötetlen klubnapi események voltak. Saját szervezésben két alkalommal kirándultunk. Partner szervezetek kirándulásain való részvételre 10 alkalommal volt
lehetőségünk, melyen ki-ki saját döntése szerint vett részt. Együttműködünk az iskolával és az óvodával. Támogattuk a Széchenyi Zs.
Hét programjait. Beteg személyek kezelési költségeihez több zsáknyi
műanyagkupak gyűjtésével járultunk hozzá.
Az Önkormányzat támogatásával egyesületünk fennállásának 40
éves évfordulóját méltóan megünnepeltük. Tisztelettel köszönetet
mondtunk az elődeinknek és a jelenlegi tagjainknak a közösségi
élet fenntartására irányuló aktivitásukért.
Egyéb alkalomkor részt vettünk a települési rendezvényeken, partner egyesületek, Faluház, Önkormányzat stb. programjain. Tagjaink
közül többen közreműködnek más egyesületek munkájában is.
Gazdálkodásunk során lebonyolítottuk a pénztárellenőrzést, eszközeinkről éves leltárellenőrzést tartottunk. A bizonylati fegyelem
rendben van. Költségeinket kiadási és bevételi bizonylatokon, havi

és éves pénztárjelentésben könyveljük. Tagjaink a tagdíjat rendben
befizették. Az elszámolásokat a NAV, KSH, OBH, Önkormányzat felé
határidőn belül teljesítettük.
Sok segítséget jelent programjaink finanszírozáshoz a támogatóink által nekünk utalt SZJA 1%. Köszönet érte, és aki a továbbiakban is méltányolja tevékenységünket, attól kérjük a további támogatást.
adószámunk: 18500952-1-07.
Baracs, 2018. 01. 31.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök

TEAHÁZ
Az idei évben útnak indítjuk első Baracsi Kulturális Teaházunkat. Szeretnénk, ha ez az új kezdeményezés kikapcsolódást hozna mindenki számára,
és nem utolsósorban közösségépítő és összekovácsoló erővel bírna.
Célunk az, hogy több rendezvényünkön találkozzunk egymással, ott egy közösen elfogyasztott csésze
tea mellett beszélgethessünk, megállhassunk a mindennapok rohanásában.
A kezdeményezésbe bárki bekapcsolódhat és ötletet adhat a további Teaházak témájával kapcsolatban.
Várjuk ötleteiket!
Elérhetőségeink: 2427 Baracs, Szabadság tér 8.
E-mail: faluhazbaracs@gmail.com
Tel: 0625 499 863
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FEBRUÁR

Régi magyar neve szerint február a böjtelő hava, ami a keresztény
hagyományokra utal: általában februárban kezdődik a húsvétot
megelőző hosszú böjt. Korábban a tisztulás, megtisztulás hónapjának tartották. A hónap neve a latin „fibra” (tisztulás, megtisztulás) szóból származik.
feBRuáR 2. GyeRtyaszeNtelő BoldoGasszoNy NaPJa
A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepségeket rendeztek, fáklyás-gyertyás körmenettel indultak el a Plútó istenétől
elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház
azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet.
A szentelt gyertya (ami Krisztus jelképe) pedig az egészség és szerencsevarázsló eszközévé vált. Úgy tartották a gyertya megvédi a
csecsemőket és a betegeket a gonosz szellemektől.
A hónap második napján szokás szerint figyeljük a medvét, ha a
barlangjából kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy, akkor sokáig
tart még a hideg. Ugyancsak ehhez a naphoz kötődik egy másik,
kevéssé ismert, ám könnyebben megfigyelhető hagyomány: ha
énekel a pacsirta, később még hosszan fog hallgatni.
feBRuáR 3. Balázs NaPJa
Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg orvoslással
foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Többek között
egy fiú életének megmentése, akinek halszálka akadt a torkán,
és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ennek emlékére
van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart
a hívők álla alá e szavak kíséretében: „Szent Balázs püspök és
vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól
és minden más betegségtől”.
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a „balázsjárás”, amikor is az
iskoláskorú gyerekek házról házra jártak és adományokat gyűjtöttek. A perselybe összegyűjtött pénzt az iskola vagy a templom céljaira fordították.
feBRuáR 5. áGota NaPJa
A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak. Ilyenkor körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat.
feBRuáR 6. doRottya NaPJa
Időjárásjósló-nap. Az Ágotától megszorított időjárást, a hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti.
feBRuáR 10. sKolasztiKa NaPJa
Ez a nap Kolos napja, azaz a termőnap. Ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat s ezzel a gondosan eltett oltóággal oltják majd a
gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.

A Kine Bau Kft.
K ŐM ŰV ESEKE T
és

SEGÉDMUNKÁSOKAT
H i rd e tés

keres!

• helyben végzett munka
• kiemelt, biztos fizetés
• cafetéria
• munkaruha
• utazási támogatás
Érdeklődni: Dunaújváros, Verebély út 17.
Tel.: 0625 501 960
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feBRuáR 14. BáliNt NaPJa
Bálint nap, azaz Valentin
napja.
496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent Valentin
napját február 14-én ünnepeljék. Valentin egyébként magyarul Bálintot
jelent, ezért nálunk Bálint napként is szokták
emlegetni.
Régen szerelmi praktikákat, boszorkányságokat vettetek be e napon a fiatal lányok
a kiszemelt fiúk megszerezésére vagy arra, hogy megőrizzék szerelmeiket.
Termésjósló napnak is tartják, ugyanis, ha ezen a napon hideg,
száraz az idő, akkor jó lesz a termés.
feBRuáR 16. JuliaNNa NaPJa
Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit szerint ettől a naptól
az idő melegebbre fordulását várják, de ha mégis havazik, akkor
„bolondoznak a Julisok”, azaz megrázzák a dunyhájukat.
feBRuáR 19. zsuzsaNNa NaPJa
A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel
a tavasz.
feBRuáR 22. ÜszÖGÖs szeNt PéteR NaPJa
Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös lesz.
Időjósló nap is, mert azt tartják, hogy amilyen idő van ezen a
napon, olyan lesz József napján is.
feBRuáR 24. Mátyás NaPJa
Ez a nap Mátyás apostol ünnepe.
A középkorban a szenteket a rájuk jellemző tárgyakkal ábrázolták,
hogy az írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a
bárd volt „jelképe”. A néphit szerint Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a jeget és elűzi a hideget. Innen ered
a következő népi szólás: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem
talál, akkor csinál.” Az ezen a napon fogott csukát „Mátyás-csukájának” nevezik és egész évben bő fogást ígér.
Február négyévente a szökőnappal ér véget, a naptár pontatlanságát igazították ki ezzel a plusz nappal még akkor, amikor az előző
év vége és az újév kezdete közé illesztették. Talán igazuk is volt a
rómaiaknak, akik szerint az újév márciussal kezdődött. A hosszú
téli éjszakák, a rövid, ködös, szürke és hideg napok után mindannyian várjuk a természet ébredését, az új élet, a kikelet és a tavaszelő havát.
Miskolczi Ildikó
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EGYHÁZUNK FEBRUÁRI ÜNNEPEI
Február 2-án, Gyertyaszentelőkor az
Isteni világosság földi megjelenésére
gondolunk.
Február 3-án, Szent Balázs ünnepén az
Úr gyógyító erejére emlékezünk.
Február 14-én Hamvazószerdával véget
ér a farsang, kezdődik a nagyböjt.
Ezek a fontos napok készítenek elő
bennünket a húsvét magasztosságának
átélésére.

Február 16-án 15 órától tartjuk a szokásos hivatali órát a plébánián, ahol
egyházi ügyeket intézhetnek.
Emlékeztetem a kedves baracsi segíteni akaró és tudókat az orgona javítása érdekében folyó gyűjtésünkre.
Továbbra is tisztelettel várjuk szíves felajánlásaikat.
Hortyi Lászlóné

MaloMsiKeReKRől a KÖNyvtáRBaN

2018. január 12-én, könyvtárunk vendégei voltak Volman Ferenc
és Bándy György, a malomjáték Európa bajnokai. Számos rangos
versenyen képviselik hazánkat.
Volman Ferenc 2017-es díjai:
Malom Európa bajnokság 2. helyezés, Bayerwald cup 1.helyezés, Svájci bajnokság 3. helyezés.
Bándy György díjai 2017-ben:
Malom Európa-bajnokság 1. helyezés, Bayerwald cup 4. helyezés, Svájci Bajnokság 2. helyezés.
Feri és Gyuri színvonalas, vidám foglalkozást tartottak a baracsi
gyerekeknek. Minden nebuló játszott Ferivel és Gyurival. Bándy
György négy partnerével szimultánt játszott a fiúk nagy ámulatára,
a játszmák közben pedig szenvedélyesen magyarázta a malomjáték
fortélyait. Feri a könyvtár egyik számítógépére feltelepítette az online

malomjáték programot, aminek a fejlesztésében részt vettek. Ennek
az ajándéknak kiváltképpen örültünk.
Feriről már többször írtunk a Baracsi Szó hasábjain, figyelemmel
kísérjük eredményeit. Györgyről közös beszélgetésünk alkalmával
sikerült megtudni, hogy szívesen vesz részt rendezvényeken, ahol a
malomjátékot népszerűsíti és oktatja. 2017 nyarán Kapolcson is
elkápráztatta tudásával a nézőközönségét, ugyanígy tett a Gödöllő
Belvárosi napokon. Mostanság szervezi a Budapesten megrendezésre kerülő Malom Európa-bajnokságot, ami még sohasem volt
Magyarországon. A verseny ideje: 2018. május 5-6.
Sok sikert kívánunk a bajnokoknak!

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
Az Írisz Fiókpatikában 2 évvel ezelőtt kihelyezett dobozban
eddig 222 890 forint adománygyűlt össze, melyet eljuttatunk
a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány részére.
A gyermekkórház kis lakói nevében is köszönjük betegeinknek a támogatást.
A gyógyszertár dolgozói
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Gárgyán Attiláné
könyvtáros

fiGyeleM!

A Baracs
faluvédő Polgárőr egyesület
telefonszáma
a következőre változott:

0670 6290 197
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