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„A lelkünk és csakis a lelkünk az, ami leláncol vagy felszabadít bennünket.”
Buddha

A tavaszi tél után talán jelen újság megjelenésekor már igazi kellemes idő lesz. Ez
mindannyiunkat kiszólít a kertbe, a gazdák
kezdik talajmunkáikat. Sajnos tapasztalhatjuk, hogy nagy sárfelhordással jár munkájuk, ezért megkérjük a traktorosokat, hogy
– a KRESZ előírásainak megfelelően – az
aszfaltútra való kihajtás előtt tisztítsák meg
a járművek gumijait! Kerüljük el a hivatal
leterhelését ilyen jellegű hatósági levelek
fogalmazásával és kiküldésével, valamint
közmunkásaink ilyen jellegű munkavégzésével, mert kevesen vannak, és egy-egy
ilyen úttakarítás ára elérheti a huszonötezer
forintot is, amit – mint azt korábban is megtettük – továbbra is kiszámlázunk. Bízunk
benne, hogy odafigyeléssel mindannyiunk
számára kedves településünk szerethető
marad.
Ez a közeledő választásoknak is szól, hiszen – jóllehet mindenkinek kialakult véleménye van országos politikusainkról – a véleménynyilvánítás ideje jön el, amit meg
lehet tenni kulturált formában is. Természetes, ha elítélő vélemény nyilvánul meg bár-

melyik párttal szemben, mint ahogy az is
természetes, hogy ha támogató a vélemény.
Általában az elmondható, hogy nem a kormány teszi boldoggá vagy boldogtalanná az
embereket. A boldogság forrása bennünk
van. Kormánytól független. Van, aki minden
kormány idején gazdagszik, van, aki minden
kormány idején szegényedik. Ha Európa
valóban keresztény lenne, ezt az évezredes
igazságtalanságot könnyebb lenne megérteni. Így legfeljebb tudomásul venni lehet.
Ami azonban beteljesedni látszik, a világ
proletárjai egyesülni akarnak. Ennek is van,
aki örül, és van, aki nem. Ez van.
Mindettől függetlenül mi itt, helyben, jó
közösségben élhetünk, megtarthatjuk rendezvényeinket, ünnepeinket. Civilszervezeteink önkéntes munkájára mindig szükségünk lesz, saját ünnepeink színvonala tőlünk függ. A közeledő iskolai Széchenyi hét,
a Néptáncfesztivál, a Civilnap, mind saját
elhatározásunkból alakult ki. Május elsején most először a focipálya mellett, a
templomkertben gyűlünk össze közös főzésre, együttlétre és gondtalan kikapcsoló-

dásra. Itt máris meg lehet beszélni a választási helyzetet, vagy helyi ügyeinkről is
beszélgethetünk.
Valami oknál fogva vannak olyanok, akik
úgy gondolják, hogy az jó nekik, ha máshol
programokat szerveznek nekik, idegeneknek, és ők ott jól érzik magukat, és vannak,
akik viszont attól érzik jól magukat, ha
a saját közösségi programjaikon minél többen vesznek részt. A megrögzött közösséget szolgáló szervezőknek sokszor csak
a keserűség jut, hiszen kevesen látogatják
a sok gonddal megszervezett előadásokat,
rendezvényeket, de ők valami külső, megfoghatatlan erő hatására mindig bíznak a
következőben, hogy biztos egyre többen és
többen leszünk.
Kérek mindenkit, hogy adjuk vissza a
hitet a szervezőknek, és jöjjenek minél többen közösségi találkozásainkra, most legközelebb a Néptáncfesztiválra, és május 1-jén
a Civilnapra.
Tisztelettel:
Várai Róbert
polgármester

Tisztelt Baracsi Lakosság!

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Baracs
település arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét. Ez a
kettő dokumentum – amelyet kötelező volt megalkotni, felsőbb
szintű jogszabályok alapján – arra szolgál, hogy a baracsi új épületek építését vagy a meglévő épületek bővítését beszabályozza, egységessé tegye az egész településen.
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2018.
(II. 15.) Határozata alapján minden baracsi ingatlan tulajdonosa e
kettő dokumentumot egybe szedve, könyv formájában, díjmentesen
megkapja. A könyv a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatását követően.
dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Barátság Nyugdíjas Egyesület életéből

Az elmúlt hónapban is számos esemény történt egyesületünk életében.
A Megyei Kortárs Ki-Mit-Tud-on dalkörünk és Szél Lászlóné versmondónk is különdíjban részesült. Március 25-én a Vörösmarty
Színházban rendezték meg a gálaműsort, melyre versmondónkat,
Szél Lászlónét is meghívták. Gratulálunk neki.
Megtartottuk nőnapi összejövetelünket, ahol Várai Róbert, községünk polgármestere az önkormányzat részéről virággal köszöntötte fel egyesületünk nőtagjait.
Vida Sándorné szavalata és a dalkör népdalcsokra színesítette
a műsort.
Itt köszöntük meg Talpai Tiborné Piroskának azt a sok munkát,
amit 10 éven át az egyesület elnökeként végzett, valamint Szadeczkiné Rédl Juliskának, hogy 20 éven keresztül aktív, segítő tagja volt
a vezetőségnek.
Március 14-én dalkörünk nagy sikerrel szerepelt a Solti Tavaszi
Napok rendezvényén.
Március 15-én részt vettünk a hagyományos községi ünnepségen, és elhelyeztük a megemlékezés virágait az emlékműnél.
Március 23-án az előszállási amatőr színjátszók elhozták községünkbe Arany János: A bajusz című versének színpadi feldolgozását.
Remek kikapcsolódás volt, köszönet érte!
Egyesületünk tagjai egy kis házi készítésű süteménnyel köszönték meg a fellépők munkáját.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik előző évben
adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.

Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18490578-1-07

Katona Mihályné
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Torna országos döntő

Hárman az országos döntőben! Országos Torna Diákolimpián szerepelt három tehetséges tornászunk Budapesten. A IV. korcsoportos
versenyzőink szép és nőies tornával, szépen megállták a helyüket a 80 fős mezőnyben.
Árva Grétára, Fodor Majára és Hévizi Mariannára nagyon büszkék vagyunk.
Benkéné Juhász Márta

„A bajusz” Baracson

Az Előszállási Amatőr Színjátszók már másodjára örvendeztették
meg a baracsi közönséget vidám és tartalmas játékukkal. Tavaly
a Fülemülét láthattuk tőlük, március 23-án pedig Arany János:
A bajusz című versének újragondolt változatát tekinthettük meg
a faluház tornatermében. A verset átírta és színpadra alkalmazta
Nyúl Mihály, a rendező pedig Gajdó András, nyugdíjas pedagógus volt. Bandi bácsi elárulta, hogy a fejében már körvonalazódik a következő darab. Bízunk benne, hogy ez a rendkívül összetartó közösség a következő években is megajándékoz bennünket
remek játékával.

Miskolczi Ildikó
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Március 7-én tartottuk nőnapi ünnepségünket a nagycsoportban. A Süni csoportosok e
jeles nap alkalmából műsorral köszöntötték
az óvoda dolgozóit. Felkészítő pedagógusok:
Németh Dóra és Bula Istvánné.
Januárban pályázatot nyújtottunk be a
„Tehetségek Magyarországa” című projekt
3. képzési felhívására, amelynek keretében
az óvoda sikeresen bekerült a támogatottak
körébe.
Március 8-tól 15 órás csoportos továbbképzést szerveztünk az óvodában „Gondolkodás fejlesztése táblajátékkal” címmel. Ezeken a napokon közel 20 óvodapedagógus érkezett Előszállásról, Kisapostagról, Dunaújvárosból, Perkátáról és Szabadegyházáról.
Március 12-én, hétfőn, Gergely napján,
a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és
AMI első osztályosai visszalátogattak hozzánk, ahol vidám énekes műsorral kedveskedtek a leendő első osztályosoknak, hívogatták, toborozták őket az iskolába.

Március 21-től hirdettük meg húsvéti kiállításunkat. Az otthon készített alkotásokat
az óvoda folyosóján, illetve az óvoda bejárati ajtaja előtt állítottuk ki. Szebbnél-szebb
dekorációkat készítettek a gyermekek és
szüleik. E lap hasábjain is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy ismét ilyen
nagy aktivitással vettek részt a kiállítás
megvalósításában!
Március 22-én, a Víz világnapja alkalmából a drámapedagógiai tehetségműhelybe járó gyerekek adták elő a „Nagyta-

Március az oviban

karítás a Napnál” című mesét óvodásainknak. Nagy készülődés előzte meg az előadást, hiszen hetek óta próbáltak a gyerekek. Saját maguk festették a díszletet, találták ki a szereposztást, és tanulták meg

a mesét, majd adták elő a többieknek.
A kiszézés az egyik legrégibb télűző népszokás. Időpontja tájegységenként változó:
farsang farkán, illetve virágvasárnapján. Úgy
tartja a népszokás, hogy egy szalmabábot
körbehordanak a faluban, majd kivonulnak
vele a falu végére énekszóval, és ott a folyóba vetik. A kisze többnyire menyecskének
öltöztetett szalmabáb, mely a telet, a hideget, a rontást, a betegséget, a félelmet,
tehát úgy általában a rossz dolgokat jelképezi. Mint néphagyományőrző óvoda, mi is a
gyerekekkel együtt kiszebábot készítettünk.
23-án délelőtt lesétáltunk a Tópartra, ahol
kiszebábunkat a patakba vetettük, közben
tavaszváró mondókázgatás során elűztük a
telet, a rosszat, a betegséget, szegénységet,
a félelmet.
Várjuk a tavaszt, a jó időt!
Gubits Krisztina
pedagógiai assziszens

Képeket készítették: Fazekas Kitti,
Németh Dóra, Gubits Krisztina,
Mészáros Melinda
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EGYHÁZI HÍREK
A március is bővelkedett tennivalókban, eseményekben. A Baracs SE részéről Horváth Károly biztosította a
templom környékéről a hó eltakarítását. Hálás szívvel köszönjük fáradozását.
Ebben a hónapban minden szombaton fél 4-től keresztúti ájtatosságot tartottunk. Darabos Luca csodálatos énekével egészítette ki Jézus
szenvedésének történetét. A Jóisten
áldja meg érte!

Sikeresnek mondhatjuk a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést is. Mintegy húsz adakozó család segített
megkönnyíteni 15 családnak a mindennapi nehézségeit. Köszönet érte.
Április 7-től a nyári időszámítás
szerint a templomos–baracsi Szentmisék 17 órakor, az apátszállási
pedig 18 órakor kezdődnek.
A szokásos egyházi hivatali óra
április 20-án 16 órakor lesz. Ekkor
lehet befizetni az egyházi hozzájárulásokat is.
Hortyi Lászlóné

HASZNÁLT RUHA AKCIÓ

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
2018. április 11-én, szerdán 9-13 óráig az ÖNO-ban (Baracs, Kossuth L. u. 11.)
ismét használt ruha akciót tartunk.
A megelőző két napon – április 9–10-én –
várjuk a felajánlásaikat: használt,
de még jó állapotban lévő ruhákat, cipőket,
használati tárgyakat stb.
A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Baracsi Népjóléti Intézmény dolgozói

Szülői Munkaközösségi Bál
Idén is megrendeztük iskolánk Szülői Munkaközösségének bálját, 2018. február 17-én.
A bál nagyon jó hangulatban telt, egész hajnalig táncoltunk. A befolyt összeget az iskola tanulóira, az iskolára
fordítjuk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a bál létrejöttéhez: az apátszállási
élelmiszer boltoknak, a virágboltnak, a Kisvakond üzletnek, és mindenkinek, aki ott volt és segédkezett a megvalósításban.
Köszönettel: SZM szülők

Kedves Olvasók!

Köszönjük mindazok támogatását,
akik korábban megtiszteltek minket azzal, hogy
a Baracsi Társas Kör Egyesület javára
ajánlották fel adójuk 1%-át.

Ebben az évben is van lehetőség az adóbevallásnál
a Baracsi Társas Kör Egyesületet megjelölni.
A befolyt összeget a civil szervezet községünkben rendezett
– és mindenki számára nyitott – programjaira:
bálok, szemétszedés, községi rendezvények, túrák,
kirándulások, valamint
az erdélyi Szentegyházával meglévő testvértelepülési
kapcsolat további fenntartására fordítjuk.
Kérjük Önöket, támogassák tevékenységünket,
és adóbevallásuk elkészítésekor
rendelkezzenek adójuk 1%-ának
egyesületünk számára történő felajánlásáról!

Adószámunk: 18500251-1-07
Sutyera Ferencné
elnök
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Könyvtári programok

Baracsi könyvtárunk két programmal csatlakozott az Internet Fiesta
országos rendezvényhez.
A fő témakör az egészséges életmód, ezen belül a testmozgásra
és a helyes táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet. 2018. március 22én a Négy Vándor Óvoda Süni csoportosaival tornáztunk együtt, beszélgettünk az egészséges ételekről, játékos feladatokat oldottunk
meg. Vidám hangulatban telt el a közel egyórás foglalkozás. Erika
és Dóri óvó néniknek köszönöm a képeket és a segítséget.
Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó könyveinkből kiállítást
készítettünk, amit a Baracsi Könyvtár Facebook oldalán is megtekinthetnek az érdeklődők. A könyvtárba járó olvasóink szívesen töltötték ki a Mikor táplálkozunk helyesen? – című totót.
Minden olvasni vágyót szeretettel várunk, és kérjük, kísérjék figyelemmel Facebook oldalunkat!
Gárgyán Attiláné

Fotót készítette Garbacz Angéla
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