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„Az élet lépten-nyomon rácáfol elméletre is, gyakorlatra is.”
Szabó Magda

A rendes, éves költségvetésről és az előző
évi beszámolóról, valamint az ez évi tervekről szóló közmeghallgatásunk eredményes
volt. Sokan kíváncsiak voltak közös ügyeinkre, és Templomosról, Duna-partról is
több lakó jött, mint máskor bármikor. Beigazolódott, hogy elég egy helyen megtartani a közmeghallgatást, és így a falu bármely részéből érkezők, mint egyazon közösség tagjai, itt tájékozódhatnak, kérdezhetnek, és mondhatják el véleményüket.
Számtalan segítő jellegű kérdés, kérés
hangzott el, mint például, hogy a Duna-parton szükség lenne egy ivókút megnyitására,
hogy az ott lakóknak ne messziről kelljen
hordaniuk a vizet, valamint, hogy nagyobb
figyelmet érdemelne a hatos úti beton
buszmegálló takarítása, mert valamely kevésbé szocializált csoport oda hordja a szemetét. Elhangzott az is, hogy a templomosi
közösségi ház ereszcsatornáját meg kellene
igazítani, mert hónapok óta a falra folyik az
esővíz. Azóta a javítás természetesen megtörtént, és kérnénk, ha valaki ilyen jellegű
problémát észlel, akkor ne várjon hónapokig, hanem ügyfélszolgálatunkon jelezze
azt! Kérdés volt az is, hogy az Ady Endre utcában mikor valósul meg a járdaépítés,
mert ez már évek óta ígéret. Ez valóban így
is van, annyival vagyunk előrébb, hogy a
járdalapok már megvannak, de az az önkormányzati karbantartó, akivel a kivitelezést akartuk megvalósítani, már nem dolgozik nálunk, valamint a közmunkás ellátottságunk is minimális. Talán kevesen tudják, hogy most március elsejétől huszadikáig egyáltalán nem lesz közmunkásunk,
utána is csak négy fő. Az utóbbi években
szépen sorban nyugdíjba mentek, többen
pedig elhelyezkedtek máshol. Ezen túl
pedig nem veszünk fel mindenkit, inkább
kevesebben legyünk, minthogy minden rovott-múltút foglalkoztassunk. Elmondható,
hogy aki nálunk dolgozik, az megfelelő, és
így jó kollektíva alakult ki.
A közmeghallgatáson részt vett országgyűlési képviselőnk, Varga Gábor is, aki
méltatta önkormányzatunkat, és elismerését fejezte ki településünk látványos fejlődéséért. Elmondta, hogy 34 település tar-

tozik hozzá, így jó lehetősége van összehasonlítani a települési önkormányzatokat,
és megállapítható, hogy a mi testületünk
eredményeit tekintve az elsők között van.
Országgyűlési képviselőnk is kapott kérdést,

mégpedig, hogy a kérdező felesége, aki elmúlt hatvanöt éves, nem kapott az ingyenes mammográfiai szűrésre behívó levelet,
Folytatás a 2. oldalon
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és ez miért van? A kérdés ugyan meglepte
a képviselő urat, de szakmailag korrekten
megválaszolta azt.
Ezt követően elhangzott az is, hogy az
elmúlt nyolc évben megújult a Széchenyi
utca, ami alatt az ivóvízvezetéket is kicserélték, a csapadékvízelvezető rendszer is kiépült, valamint kerékpársávval is bővült az
út. Energetikai korszerűsítés történt az óvodában, az iskolában, a hivatalban, a faluházban. Felújítottuk a Wesselényi utcát,
megépítettük az övárkot, a település névadója szobrot kapott egy nem akármilyen
kialakítású környezetben, megújult a templomosi ivóvízvezeték jelentős hosszban.
Ugyanott négy buszmegállót is kiépítettünk,
a fogorvosi rendelő felújítása is megtörtént,
és folyamatban van az új óvoda építése.
Összességében több mint egymilliárd forint
fejlesztés történt ezen időszak alatt. Ilyen
dinamikájú fejlődés kevés településen
mondható el.
A jövőre vonatkozóan elhangzott, hogy
megújul a könyvtár belső eszközállománya,
energetikailag megújul a tájház, az apátszállási orvosi rendelő, és hogy nagy feladat
lesz az „Esély Otthon” pályázat lebonyolítása is.
A törvény szerint önkormányzatunknak
év végére kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása. Korábbi tervünk, miszerint a bölcsit betesszük a kiköltöző ovi helyére, nem
valósulhat meg a kötelező előírások miatt.
Ebből adódóan új épületet terveztetünk, és
bízunk benne, hogy lesz pályázat az elkészítéséhez. Addig azonban jól láthatóan

ebben az évben bölcsődét nyitni nem tudunk. Lakossági kérésként elhangzott, hogy
jó lenne öregek otthonát is nyitni, mint
ahogy arról már korábban is volt szó. Ez
igaz, keressük ennek a lehetőségét, és az
esetleges üzemeltetőt.A közeledő választások külsőségei már jelentkeznek, így
ajánlva a választás lehetőségét. A döntés
mindig nagy felelősség. Az ideológia, a
meggyőzés, a tapasztalás hármasságában
ugyanazon tények különböző emberekből
különböző véleményeket váltanak ki. Az
azonban tény, hogy a fejlődés, ami nálunk
történt, eddig egyetlen más kormány idején
sem történt meg. Nálunk nem volt visszaélés, közbeszerzéseink mindenkor törvényesen lebonyolódtak, nem voltak „ajánlott” kivitelezők, és nem voltak más egyéb
haszonélvezők sem. Itt nem mondható el –
ami sajnos a mellettünk lévő sötét városban nap mint nap felmerül –, hogy folyamatos a visszaélés gyanúja. Lám, a kormány ugyanaz, a helyi végrehajtás viszont
mekkora különbséget mutat.
Nem kerülhetem meg, hogy a közmeghallgatáson egy lakónk nemtetszését
fejezte ki, hogy önkormányzatunk megszavazta azt a határozatot, amiben felszólítottuk a kormányt, hogy mindent kövessen el a Magyarországon élő magyarok
megmentése érdekében, és ne engedje a
bevándorlást. Gyakorlati településvezetői
felelősséggel – amennyiben kötelezővé
tennék, hogy minden település fogadjon
be egy családot –, nemigen tudnék mit
tenni. Pillanatnyilag három lakhatatlan és
kettő lakható szolgálati lakásunk van.
A rossz állapotúakat újítsuk fel több millió

forintért, vagy valamelyik pedagógust tegyük ki? Nem kívánok a politikába belebonyolódni, én is soknak tartom az állandó
„stopozást” tévében, újságban, de az kétségtelen, hogy mi is hasonló módon foglaltuk el ezt a szép Kárpát-medencét, több
mint ezerháromszáz éve. A Baracs-vezér
szobor avatásán a honfoglalás valós elmélete elhangzott. Beszivárogtunk. Az igaz,
hogy akkor még voltak területek, és a népesség sem volt olyan homogén, mint jelenleg.
Mindenki döntsön belátása szerint!
Azonban a választás után is, mi, mindanynyian (még) itt fogunk élni továbbra is, így
véletlenül se legyen életre szóló harag, civakodás sem ismerősök, sem ismeretlenek, sem barátok, sem rokonok között!
Amennyiben működne nálunk egyház,
akkor könnyebb lenne, mert talán a szeretet is megjelenhetne legalább kifejezésként, és tudatosulhatna, hogy a szeretet kifejlesztése magunkban, a kor követelménye, a soros feladatunk. A kereszténység
igen, az iszlám nem a szeretet vallása.
(Ellentétek az iszlám és a kereszténység
között: Dr. Rashwan Mohamed előadása
(Baracs, 2016. december)
https://www.youtube.com/watch?v=mT2uaJMwYwA

Őrizzük meg nyugalmunkat, érveljünk, hallgassuk meg mások véleményét is, és nézzünk egymás szemébe! Ez a választás után
is maradjon így!

Tisztelettel:

Várai Róbert
polgármester

TájékozTaTás
a Baracsi NépjóléTi iNTézméNy műkÖdéséről

A Baracsi Népjóléti Intézmény 2018. január 1-jével kezdte meg működését településünkön. Az intézményünk által ellátott szakfeladatok a következők:
– család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Baracson és Kisapostagon)
– házi segítségnyújtás (Baracson)
– étkeztetés (Baracson)
– kulturális szolgáltatás (Faluház Baracson)
– higiéniai csoport működtetés (Önkormányzati intézmények takarítási feladatai)
Az egyes szakfeladatok ellátásának helyszínei és dolgozói sem változtak: a szociális
feladatok ellátása továbbra is az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.), a kulturális
szolgáltatás és a higiéniai csoport központja a Faluházban (Baracs, Szabadság tér 8.)
található. Pénzügyi és gazdálkodási feladatainkat a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási csoportjának dolgozói látják el. Forduljanak hozzánk bizalommal,
ha a fentiekben leírt feladatok ügyében kérdésük, esetleg problémájuk adódna!
Célunk, hogy településünk lakói számára minél színvonalasabb szolgáltatásokat,
programokat, rendezvényeket biztosítsunk. Meghirdetett rendezvényeinken továbbra
is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető
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„iTT a farsaNg, áll a Bál….”
A farsang a tél búcsúztatása, a tavaszvárás
ünnepe. Az első héten kezdetét vették óvodánkban a farsangi mulatság előkészületei.
A Léghajó Társulat interaktív előadásában
egy nagyon aranyos kis mesében vehettünk
részt, „elmentünk a bálba a nyúllal”. Közösen feldíszítettük az óvodát a gyermekek
által készített bohócokkal, maskarákkal,
farsangi álarcokkal. A farsangi mulatság
hetében a gyermekek minden nap más
maskarába bújhattak. A farsangi hét első
napján a legkisebbeknél egész napos pizsama-party volt, ahol még az óvónénik is
pizsamában ropták a táncot. A kiscsoportnál volt maskarás nap, míg a középső és a
nagycsoport cukrász napot is tartott, ahol
finomabbnál finomabb fánkok készültek.
A csoportok szülői részvétellel, különböző
időpontokban tartották a farsangi ünnepségeiket. Minden csoport vidám télcsúfoló

nek. Jégtörő Mátyás szekercéje töri meg a
jeget, a tél hatalmát. Sok vidéken ismerik
a bölcsességet, hogyha Mátyás jeget talál
összetöri, de ha nem talál, csinál.

március 29-én 9 órától „óvoda nyitogató” programot tartunk óvodánkban,
amelyre sok szeretettel várjuk leendő
óvodásainkat és szüleiket! Ezen a
napon bepillantást nyerhetnek óvodánk
mindennapjaiba, megismerkedhetnek
a leendő óvónénikkel.

műsorral készült, majd a szülőkkel együtt
kezdetét vette a móka és kacagás.
február 16-án a nagycsoport zárta a
farsangi hetet és ezennel kezdetét vette a
tavaszvárás időszaka.
február 19-én Zsuzsanna napkor a
csoportok sétára indultak az óvónénikkel,
ahol meghallgatták, hogy megszólal-e a pacsirta. Zsuzsanna napkor – a néphagyomány szerint – olvadni kezd a hó és megszólal a pacsirta. De a mi pacsirtánk meghozta a telet, és leesett az idei első hó,
aminek egyaránt örült minden gyermek! Így
aznap délelőtt egy önfeledt hógolyócsata
és szánkózás vette kezdetét az udvaron. Az
utolsó héten a madarak témakörrel foglalkoztunk, amely február 24-hez, Mátyás
napjához kapcsolódik. A néphagyomány
szerint Mátyás ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekelje-

Gubits Krisztina
pedagógiai asszisztens

Képeket készítették:
Fazekas Kitti,
Németh Dóra, Gubits Krisztina,
Mészáros Melinda

Vezetőségválasztó közgyűlés

Február 19-én szép számmal gyűltünk össze klubhelyiségünkben,
mert fontos dolgunk volt. A vezetőségnek lejárt az 5 éves megbízatása, és alapszabályunk szerint ilyenkor a választásokat is meg kell
ejteni.
Szadeczkyné Rédl Julianna – aki 20 évig volt vezetőségi tag –,
és én is úgy határoztunk, hogy ránk fér a pihenés, hiszen egy vezetőnek, vezetőségi tagnak mindig több a feladata.
Pontosan 10 évvel ezelőtt kaptam bizalmat a tagságtól, és igyekeztem a legjobb tudásom szerint ellátni a rám bízott feladatot. Sok
szép élményben volt együtt részünk. Nagyon hálás vagyok vezetőtársaimnak, a tagságnak a sok-sok segítségért, hogy a betervezett
programok megvalósulhattak és sikeresek voltak.
Köszönöm Polgármesterünknek, Képviselő-testületünknek, a Baracsért Közalapítvány elnökének és kuratóriumának, háziorvosainknak, az óvoda és az iskola vezetésének, a Faluház dolgozóinak, magánszemély támogatóinknak, családtagjainknak, hogy kéréseinket
támogatták, segítettek bennünket. Így készülhettek új fellépő ruhák,
CD lemez, rendezhettük meg 15 éve a Népdalkörök Találkozóját és
még számos sikeres programot. Úgy érzem, szeretet és odafigyelés
kísérte munkánkat, életünket. Kívánom mindannyiuknak, hogy legyen ilyen szép és tevékenységben gazdag az idős koruk, mint a
miénk!
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Az új vezetőség:
– Elnök: Katona Mihályné
– Gazdasági vezető: Virág Istvánné
– Tagok: Magyar József, Meiszter Jánosné, Kohutné Tábori Margit.
Sok sikert és nagyon jó munkát kívánok az új vezetőségnek és minden kedves nyugdíjas társamnak!

Talpai Tiborné
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fEBruári VErsENyEk iskoláNkBaN

Február 22-én a hagyományos mátyás-napi mesemondó Versenyen vettek részt alsó tagozatos tanulóink, a Benedek Elek Tagiskola szervezésében. A gyerekek kitettek magukért, hiszen napjaink
rohanó világában nem könnyű feladat nagyobb terjedelmű szöveget
megtanulni, és azt a közönség számára élvezhető módon előadni.
A megmérettetésen a következő eredmények születtek:
1-2. osztályosok versenyében
1. helyezés gáspár Enikő (1. osztály),
2. helyezés Téglás péter (2. osztály)
3. helyezés angyal dorka (1. osztály).

3-4. osztályosok versenyében
2. helyezés Bősz Erik (4. osztály),
3. helyezés Trenka inez Barbara (4. osztály).

Felkészítő tanárok: Kalló Zoltánné,
Gondárné Lukács Ágnes, Úr Emese

Vidám anyanyelvi Vetélkedőn vettek részt 4. osztályos diákjaink.
A gáspár istván, karászi panna, kovács jónás alkotta csapat
3. helyezést ért el a versenyen, ahol városi iskolák csapatait is sikerült maguk mögé utasítani.
Felkészítő: Gondárné Lukács Ágnes

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Úr Emese

iskoláNk sporTHírEi

kézilabdás aranyérem

A tavaszi fordulóban is magabiztosan győzte le ellenfeleit iskolánk
kézilabdacsapata. A IV. korcsoportos lányok a nagyvenyimi és az
adonyi általános iskolát is fölényesen verték meg, így körzeti bajnokok lettek a diákolimpián. A lányok a sok sérülés ellenére is remekül küzdöttek. Ebben a tanévben is megérdemelten jutottak a
megyei elődöntőbe.
A csapatban a következő tanulók szerepeltek: Oláh Csenge, Rumann Alexandra, Csikós Zsófia, Bebesi Dorottya Zsanka, Hajdu
Kira, Árva Gréta, Nagy Emese
A diákolimpiáról hiányzott Magyar Zita, Nagy Regina, Kuminka
Cintia
Felkészítő edző: Kissné Izing Anita
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Torna: egyéniben sikerült

Veszprémben szerepeltek tornászaink az előző héten. A IV. korcsoportos lányok a területi
összevonások után a legnehezebb csoportba kaptak besorolást a torna diákolimpián. A 19
csapatos mezőnyben a 6. helyen végzett iskolánk, mindössze 35 századdal lemaradva a
továbbjutást érő 4. helytől. Lányaink nagyon szépen és biztosan versenyeztek. A versenyen
elért összpontszám a másik két területben továbbjutást ért volna. Reméljük, a jövőben
igazságosabb lesz a területi versenyrendszer.
Nagy örömünkre, egyéni versenyben viszont három versenyzőnk így is eljutott az országos
döntőre. Hévizi Marianna, Árva Gréta és Fodor Maja is bemutathatja gyakorlatait Budapesten, az ország legjobbjaival együtt.
A VI. helyen végzett csapat tagjai: Kiss Beatrix, Fodor Maja, Molnár Anna, Osztrider
Hanna, Árva Gréta, Hévizi Marianna
Felkészítő testnevelő tanár: Benkéné Juhász Márta

Úszóérem

Kiválóan szerepelt Kenyér Lilla az úszók „A”
kategóriás megyei diákolimpiai döntőjében.
Iskolánk tanulója a 100 méteres hátúszásban ezüstérmet nyert, 100 méteres gyorsúszásban 4. helyezést ért el. Tanítványunk
remek szerepléséhez szeretettel gratulálunk.
Benkéné Juhász Márta
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Hasznos tanácsok az afrikai sertéspestis megelőzésével kapcsolatban
Az afrikai sertéspestis nagy ragályozó képességű, a vaddisznót és a
házi sertést érintő, vírusos fertőző betegség. A korábbi trópusi, mediterrán előfordulási helyekről az utóbbi években került be Európa
keleti térségébe, így Fehér-Oroszországba, Oroszországba, Ukrajnába, Észtországba, Lettországba, Litvániába, Lengyelországba,
Romániába. A betegség Közép-Európa felé terjed.
Minden korú állatot érinthet; magas lázzal, étvágytalansággal,
bőrvérzésekkel, a bőr lilás-vörös elszíneződésével, mozgászavarral,
habos-véres orrfolyással, vércsíkos, véres hasmenéssel, vetéléssel
stb. jár, s az állat elhullásához vezet. A betegséget a fertőzött, beteg,
elhullott állat minden váladéka (nyál, vizelet, bélsár, vér stb.), az
állat húsa, feldolgozott hústermékei (füstölt, sózott, fagyasztott stb.),
a ragályfogó tárgyak, eszközök (állatszállító autók, trágya, állatgondozási szerszámok, munkaruházat stb.), vírussal szennyezett takarmány (kukorica, egyéb szemes termények stb.) terjeszti. Ezekben
akár 7-8 hónapig is életben maradnak a kórokozó vírusok, s bármikor fertőzést, járványos megbetegedést okozhatnak.
A betegség terjedésében legfontosabb szerepe a vaddisznók
mozgásának és a felelőtlen emberi magatartásnak van. A betegség
ellen gyógyszer, védőoltás nincsen; csak járványügyi igazgatási intézkedésekkel lehet a betegséget felszámolni, azt megelőzni. A betegségnek óriási gazdasági, nemzetgazdasági jelentősége van. Megállapítás esetén az állatok leölésére, megsemmisítésére, az élőállat
szállítás megtiltására, korlátozására, a húsipari termékek forgalmi
korlátozására, az export tilalmára stb. kerül sor. Mindezek a gazdálkodóknak, az országnak akár milliárdos kárt, költséget okoznak.
Fontos tudni, hogy a betegség kórokozója emberre ártalmatlan.
Állattartói mulasztás következtében fellépő betegség, járvány esetén
állami kártalanítás nincsen, a károkozó személy pedig bírságra számíthat. Az elmúlt évek során többször tájékoztatás történt a fertőző
betegségek megelőzésének lehetőségeiről, szabályairól, azonban a
mostani járványveszély miatt szükségesnek tartom a megelőzéshez
szükséges helyes magatartás, tennivalók ismertetését.
A sertéstartók sertés ENAR-ban történő nyilvántartása kötelező,
tenyészetkóddal kell rendelkezniük. Ennek intézésében az állatorvos
segíti a gazdálkodókat.
Sertésvásárlás (akár saját fogyasztási célra, tenyésztésre, akár
eladásra) csak megbízható helyről, egyedi fülszám jelöléssel, sertés
szállítólevéllel, állatorvosi igazolásokkal történjen. Ismeretlen helyről,
utánfutóról stb. nem szabad vásárolni! A sertések elszállításához
szintén szükségesek a fenti dokumentumok, az előzetes állatorvosi
állományvizsgálat.
A megvásárolt sertéseket lehetőleg különítse el 1 hónap megfigyelési időre az ólban lévő egyéb sertésektől! Nagy létszámú
(100 db sertés feletti) sertéstelep esetén a karanténozási behozatali
engedély, a szabályos karanténozás kötelező!
Meg kell akadályozni (különösen külterületen) a vaddisznók és a
házisertések közvetlen és közvetett érintkezését (ruházat, lábbeli stb.)!
A sertések gondozásához, etetéséhez stb. használjon külön munkaruhát, csizmát, ebben utcára, egyéb helyre ne menjen! A ruhát
helyben rendszeresen mossa, fertőtlenítse!
Folyamatosan takarítsa, fertőtlenítse a sertések tartási helyét, az
etetési, itatási berendezéseket! Állatápolási, etetési berendezéseket
ne kérjen, ne adjon kölcsön!
Idegen személyek ne látogassák feleslegesen a sertéstartó udvart, telepet. Az állattartó ne menjen olyan udvarba, ahol sertés
megbetegedéséről hallott!
A nagy létszámú sertéstartó telepeknek ellátó állatorvos által felügyelt járványvédelmi utasítással, berendezésekkel kell rendelkezniük. A háztáji udvarokban is fontos a szükséges fertőtlenítő szerek
(pl. Hypo, oltott mész, Virocid) megléte.
Sertés megbetegedés, elhullás esetén forduljon a kezelő állatorvosához! A diagnózis megállapítása az állatorvos feladata. Szükség
esetén mintaküldés történik az Állategészségügyi Diagnosztikai Igaz-
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gatóság Laboratóriumába. Az elhullott sertés csak állatorvosi vizsgálat után kerülhet ATEV általi ártalmatlanításra. Elhullott állat tetemét szétszórni tilos!
Házisertés elé vaddisznó zsigereléséből, feldolgozásából származó nyesedék, hulladék, termék ne kerüljön!
Vaddisznó által összetúrt, szennyezett takarmány, szalma ne kerüljön a házisertések közelébe!
Tilos a konyhamoslék (akár saját háztartásból, akár étteremből,
intézményből stb.) etetése sertéssel, egyéb gazdasági haszonállatokkal! A mai kor moslékja nem ugyanaz, mint az 50-100 évvel ezelőtti, amikor is csak a saját háztartásban megtermelt élelmiszerek
hulladéka került abba bele. A kontinensek közötti élelmiszerforgalom
a legszigorúbb ellenőrzések, dokumentációk mellett is veszélyt jelenthet esetleges (akár emberre veszélytelen) kórokozó jelenléte
esetén a gazdasági haszonállatokra.
Az élelmiszer hulladékok megfelelő ártalmatlanítása fontos! Állati
eredetű élelmiszer hulladék (pl. füstöltáru, húsnyesedék) ne kerüljön
a sertés elé. A kommunális hulladék szétszóródás nélkül kerüljön
elszállításra. Fontos a települések közútjai mellett lévő szeméttárolók rendszeres ürítése, a hulladék szabályos ártalmatlanítása
(pl. nemzetközi kamionforgalomból származó élelmiszer hulladék!).
Bizonyos országokból tilos az állati eredetű nyers vagy feldolgozott, akár magánfogyasztási célú élelmiszerek Magyarországra történő behozatala. Ezek az élelmiszereket az országhatárnál elkobozzák.
A tenyészállatok évenkénti, kötelező vizsgálatait végeztesse el az
állattartó! Fedeztetésre csak ellenőrzött tenyészkant használjon!
Amennyiben természetjárás során beteg vagy elhullott vaddisznót
észlel, azt jelentse a legközelebbi vadásznak vagy állatorvosnak!
A vadászok szakismeretüknél fogva tisztában vannak a vaddisznókat érintő megbetegedésekkel, az élelmiszer hulladékokkal, a járványvédelmi megelőző intézkedésekkel, a mintaküldésekkel kapcsolatos kötelezettségekkel. Az állategészségügyi hatósággal közvetlen kapcsolatban állva, az utasításoknak megfelelően végzik a
vaddisznók létszámával, mozgásával, megfigyelésével kapcsolatos
munkájukat.
A fentiek alapján jól látható, hogy az élelmiszerlánc minden szereplőjének (fogyasztó, termelő, feldolgozó, értékesítő stb.) tudatos,
fegyelmezett, minden szabályt betartó viselkedésére, munkájára van
szükség az afrikai sertéspestis – és egyéb fertőző betegségek – behurcolásának megelőzéséhez.
Kérdésük esetén állok rendelkezésükre.
dr. Bodolai György hatósági állatorvos
Előszállás, Nagykarácsonyi u. 1/a.
0630 8161 367
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MÁRCIUS

március – BÖjTmás HaVa – TaVaszElő – kikElET HaVa

Március régi magyar neve: Böjtmás hava. Az elnevezés arra utal,
hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt hava többnyire valóban márciusra esik. Nevét Marsról, a háború római istenéről kapta.

A Gergely-naptárban március hónap 31 napos.
március 1. – a meteorológiai tavasz kezdete
március 8. – Nemzetközi Nőnap
március 9. – fraNciska Napja: Amilyen az idő ekkor, olyan
lesz az egész március.
március 10. – ildikó Napja: E napnak időjárásához hasonlít
a következő negyven nap időjárása.
március 12. – gErgEly Nap: „Gergely megolvasztja Mátyás
jegét”, ez tehát összekapcsolódik a február 24-i jóslattal (ha ezen
az éjszakán fagy, még negyven napig hideg lesz). Ha viszont Gergely megrázza a szakállát, akkor havazni fog. A csapadék valószínűsége bizonyos mértékben valóban megnő erre a napra, de a
szilárd halmazállapot igen ritka. Nagy valószínűséggel a hidegebb
és havasabb hegyvidékeken keletkezhetett ez a népi jóslat, ahol
ezen a napon a csapadék még hó formájában hullott.
március 15. – Nemzeti Ünnep
március 18., 19. és 21. – sáNdor, józsEf
és BENEdEk Napja
Negyvenes időjósló. „Sándor, József, Benedek, zsákba hoznak
meleget”. Ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú,
meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre
lehet számítani. Az egyik leghíresebb népi jóslat lényegében arról
szól, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) megelőzően,

gyakran jelentős melegedés történik az időjárásban. Benedek
napján, ha dörög az ég, negyven napig szárazság következik.
március 21. – tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati tavasz
kezdete.
március 25. – gyümÖlcsolTó BoldogasszoNy Napja
Ha ilyenkor megszólalnak a békák, akkor még negyven napig hidegre lehet számítani. Egy másik hiedelem szerint, ha ekkor hideg
idő van, akkor a télnek immár vége: “Gyümölcsoltó hidege téli hónapnak megölője”.

Márciusra sok olyan népi jóslat született, ami a mezőgazdasággal
kapcsolatos. Régebben az emberek főként mezőgazdaságból éltek,
és a rossz idő jelentősen befolyásolta a termést, ezáltal a megélhetést is. Így az emberek figyelték az időjárást, és a saját tapasztalataikra és megfigyeléseikre támaszkodtak. Az időjárás ma is óriási károkat okozhat a termésben, viszont napjainkban több eszköz
áll a rendelkezésünkre, hogy ezeket kivédjük, orvosoljuk.
Miskolczi Ildikó

Baracs Község Önkormányzata nevében, Nőnap alkalmából
tisztelettel köszöntöm a baracsi hölgyeket, lányokat, asszonyokat!
Várai Róbert polgármester
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Húsvéti szertartások rendje
nagycsütörtök: Az utolsó vacsora
Szentmiséje
Mezőfalva: 18 óra
Nagyvenyim:18 óra Igeliturgia
nagypéntek: Keresztúti ájtatosság, Passio,
Hódolat a Szt. kereszt előtt
Mezőfalva: 17.30-kor
Nagyvenyim: 18 óra Igeliturgia
nagyszombat: Tűz szentelés,
Húsvét örömének Szentmiséje
Mezőfalva: 18 óra
Nagyvenyim: 18 óra Igeliturgia
Húsvét vasárnap: Ünnepi Szentmise, étel szentelés
Mezőfalva: 8.30-kor
Nagyvenyim: Ünnepi Szentmise 10.00-kor
Húsvét hétfő: Ünnepi Szentmise
Baracs-Templomos: 9.00-kor
Apátszállás: 10.00-kor
Keresztúti ájtatosságok Apátszálláson március 3-tól
szombatonként a Szentmisék előtt 15.30-tól.
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést március 13-án
15.30-tól tartjuk a plébánián. Ekkor lehet egyéb
egyházi ügyeket is intézni.
Továbbiakban is várjuk az orgonajavításra szánt
felajánlásaikat.
Hortyi Lászlóné
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