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Baracsi Szó
Önkormányzati tájékoztató 2016. február

„Egy rövidlátó politikus mindig győz az ellenfelén, ha az vak.” Dr. Bubó

A rendes évi közmeghallgatások megtörténtek. Sajnálattal kel-
lett tapasztalni, hogy Templomos falurészen meglehetősen sze-
rény létszám, mintegy 5 fő érdeklődött közös ügyeink iránt. 
Annál nagyobb volt a meglepetés, hogy az apátszállási falurész 
lakói mennyire aktívak voltak.

Az évi költségvetés ismertetése egyrészt kötelező feladat, más-
részt hasznos, hiszen - mint a mellékelt táblázatból is látszik - 
nyilvános, mindenki által megismerhető a pénzügyi helyzetünk. 
Nekünk ebből a 381,7 millió forintból kell gazdálkodnunk. Az 
állami feladatalapú támogatást kell még néhány helyen kiegé-
szíteni saját forrással. Kevés intézményi bevételünk is adódik, 
de a bevételünk nagy része az iparűzési adóból és a kommuná-
lis adóból keletkezik.
Sajnálattal tapasztaltam, hogy a Baracskesziben (Nagyvenyim 
felé lévő zártkert) lakók, illetve ott nem lakó, de ingatlannal 
rendelkezők, akik az új adó miatt többször hívtak felháborod-
va, nem jelentek meg. Kétségtelen tény, hogy az új adó be-
vezetésének ők is vesztesei, hiszen több mint kétszeresére 
emelkedett a befizetni való. Ezzel szemben rendkívül agresszív 
követelés  hangzik el, hogy mi ezért a pénzért nem csinálunk ott 
semmit. A Duna-parti területen élők is hasonló vádakat fogal-
maznak meg időnként. 
Az adó a közösségünk fenntartásához szükséges. Nem azért fi-
zetik be, hogy utána leadják rendelésüket. Természetesen a 
javaslatokat örömmel vesszük, és igyekszünk megvalósítani a  
jogos fejlesztéseket, amint lehetőség nyílik ezekre. A közmeg-
hallgatáson ismeretetett fejlesztések önrészéhez kell tartalékot  
képeznünk, hiszen mind az óvoda, mind az egészségházak,  
mind a vízelvezető rendszerek pályázati támogatását ki kell 
majd egészíteni. Sőt, a templomosi ivóvíz gerincvezeték cseré-
je, valamint  a vízelvezető és a járda csak saját forrásból való-
sulhat meg. Tehát amikor a külterületen élők megkérdőjelezik 
gazdálkodásunkat, akkor nem veszik figyelembe, hogy elsősor-
ban a belterületek infrastruktúráját kell fejlesztenünk. 
Abban viszont igazuk van, hogy a gondozatlan földutakon nem 
tudnak közlekedni és azt le kell kövezni. Korábban a belterü-
letek fejlesztésénél is az volt a szokás, hogy a lakosok az út-
építéshez először a kohósalakra fizettek felesben, majd utána 
az aszfaltozásra. Tehát ebből a logikából kiindulva, amennyi-
ben a külterületeken lakók teljes salakozást szeretnének, akkor 
azt sokkal körültekintőbben és nagyobb áldozatvállalással kell 
megoldanunk: közösen.
A külterületek fejlesztése egyébként egy meglehetősen ké-
nyes téma. A szocialista rendszer vívmánya rejtett aknaként 
jelentkezik.  Vannak valóban szép házak és vannak korábban 
összeeszkábált építmények is. Egy biztos. Az idősödő tulajdo-
nosok eltávozását követően az örökösök a tapasztalat szerint 
rögtön megválnak  az ingatlantól, bármi áron. Fennáll annak a  
veszélye, hogy a könnyebb élet reményében esetleg nemkívá-
natos egyének költöznek közelünkbe. 
Ha még az utakat is teljesen rendbe tesszük, de a rendőrsé-
gi és polgárőrségi ellenőrzést nem teremtjük meg hozzá, akkor 

félő, hogy olyan állapotok alakulnak ki, mint a közeli Mezőfalva-
Szőlőhegyen. Így amennyiben a telkesekkel sikerül szót érteni, 
és az ott ingatlannal rendelkezők 2/3 része hozzájárul a költsé-
gekhez, akkor tudjuk kérésüket teljesíteni. 
Ezen kritikán túl természetesen olvashatunk még nemtetszés-
nyilvánítást facebook-os felületeken, de sajnos ezek a szemé-
lyek a nyilvános közmeghallgatáson nem akarnak, vagy nem 
mernek megjelenni, hiszen a szoba magánya és rejteke bizton-
ságot ad téveszméik hirdetéséhez. 
Sajnos sok téves információ jut vissza hozzám. Nem tudni, hogy 
mi az oka a tájékozatlanságnak. Valóban, a televízió megszűnt. 
De ez az újság működik, csak sokan nem olvassák el. Azon 
túl, ha valaki kíváncsi közösségünk ügyeire, akkor személyesen 
is megtalál. Az is igaz, hogy elsősorban hibabejelentőnek  gon-
dolnak, de kérném, amennyiben nem világít egy lámpa, nincs 
víz, gáz, TV műsor, akkor lehetőleg a szolgáltató zöld vagy kék  
számán jelezzék a hibát! Abban az esetben, ha több napon 
keresztül nincs szolgáltatás és az információs vonalakon nem 
kaptak megfelelő tájékoztatást, akkor természetesen állok ren-
delkezésre.

Mindennapjaink élhetősége azon is múlik, hogy a szolgáltatá-
sok és az infrastruktúra, amit igénybe veszünk, milyen minősé-
gű. Mindennapjaink része a kereskedelem, az egészségügy, a 
posta és más piaci szolgáltatás is. A boldogságot és örömérze-
tet természetesen befolyásolja az út milyensége, de nem az a 
meghatározó. Az útépítés és az energetikai fejlesztéseink előtt 
már boldog emberek még boldogabbak lettek. Az útépítés és 
az energetikai fejlesztéseink előtt már irigy emberek még iri-
gyebbek lettek. Tehát látható, hogy a személyiség az, ami meg-
határozza mindennapjainkat, viselkedésünket. A személyiség  
fejlesztése nem egyszerű; leginkább a kultúra, a tanulás, az  
ismeretszerzés, a közösségi élet képes pozitív irányba befolyá-
solni azt. 

Olvashatjuk régóta, hogy az élethosszig tartó tanulás milyen 
fontos, de ennek lehetősége nem adott mindenhol. Éppen 
ezért képviselő-testületünk úgy döntött, hogy ebben az évben 
több pénzt adunk előadásokra, neves előadókra. 2016-ra ezért 
meghirdettük a „Kultúra évét”. Szándékaink szerint ide tudunk 
hozni  a médiából is ismert személyeket beszélgetésekre, elő-
adásokra. Egészség, társadalomtudomány, irodalom, történe-
lem, vallás, zene, humor témakörökben tervezünk alkalmakat. 
Kérem, amennyiben van olyan személy, akit szívesen meghall-
gatnának, jelezzék népművelőnknek a Faluházban! Az előadá-
sok minden második szerdán 18 órakor kezdődnek, amikről  
tájékoztatást adunk honlapunkon, facebook oldalunkon. 

Bízom benne, hogy mindannyian egyre jobban érezzük magun-
kat falunkban, és mintát adunk gyermekeinknek a maradásra, 
vagy visszatérésre.

Várai Róbert
polgármester
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Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Megnevezés Kiadás

Bevételi forrás

Int.működ. Pe. átvétel Állami tám. Helyi adó Felhal.
tőkeb.

Pénzmarad 
igénybe-

vétel

Kötelező feladat:

Önkor. Ig.tev. 67548 70 1806 63387 2285

Önkorm. Jogalkotás 28345 1667 26678

Községgazdálkodás 10703 10703

Közvilágítás 7782 5975 1807

Köztemető fenntartás 3652 160 1807 1685

Köutak üzemeltetése, fennt 3048 3048

Óvoda bér és jár 42216 38066 4150

Óvodai működés 5295 5295

Óvodai étkezés 11837 1757 9480 600

Iskolai étkezés 12344 3874 8052 418

Zöldterület kezelés 978 978

Segélyezés 5949 5949

Szünidei gyermekétkeztetés 827 827

Általános iskolai működtetés 11919 1859 10060

Szociális étkeztetés 9836 6909 2927

Házi segítségnyújtás 5180 78 5102

Idősek nappali ellátása 1424 1424

Közm.int. Működtetése 19519 1200 3993 14326

Könyvtári ellátások 773 6 767

Közművelődési tevékenys. 2000 2000

Önkormányzati vagyon műk 51463 2842 7413 41208

Út építés 19416 1562 17854

Adó, illeték beszedése 284 284

Közhasznú foglalkoztatás 18201 16678 67 1456

Család és nővéd.eü. Ellát. 7569 6912 657

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás 51 51

Települési hull.begyűjt, száll. 1300 1300

Gyermekjóléti szolgálat 7648 1632 4500 1516

Családsegítés 7912 1631 4500 1781

Lakóing.bérbeadás, üzem. 724 724

Fogorvosi alapellátás 643 643

Fogászati ügyelet 195 195

Háziorvosi alapellátás 2208 62 155 1991

Háziorvosi ügyelet 1959 560 1399

Önként vállalt feladat

Civil szervezetek támogatása 3500 3500

Önk. Által nyújtott lakástám. 2000 805 746 449

Kertészet 5460 4500 627 333

Összesen: 381708 23849 30001 167201 119000 449 41208

Mindösszesen: 381708
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Február – Böjtelő–Télutó–Jégbontó hava
Radnóti Miklós: Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
Végül elolvad a hó:
Csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme, fehér hangján
Rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.
 
Február a rómaiaknál a legősibb időkben az utolsó hónap 
volt, záró napja pedig a Terminus, tehát a végzés, a befeje-
zés ünnepe.  Ez magyarázza, hogy részben a halállal, részben a  
termékenységgel kapcsolatos kultuszok fűződnek ehhez az idő-
szakhoz, és általában az engesztelés hónapjaként tartották szá-
mon az ókorban. 
A hónap nevének eredetére is magyarázatot ad: februa néven 
neveztek minden olyan anyagot, amellyel a tisztító szertartáso-
kat végezték. 
A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a 
szabin februm „tisztulás” szóból ered. Valóban igaz, hiszen a 
február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígság-
ra következő, testi-lelki purgálás (tisztítás) idejének számított.  
A csíziók könyve szerint ebben a hónapban, „felkészülünk a ta-
vaszi munkákra, ha az olvadás beáll, a víznek szabad folyást 
nyitunk. a gyümölcsösben az egymást sikló ágakat lemessük, 
hernyófészkeket irtjuk. Tehenek borjadzásakor gyakran kell al-
mozni. Ha Gyertyaszentelő Boldogasszony napján fénylik az 
idő, hideg lészen, de ha keményen fagy, vége a télnek.Ugyan-
így Üszögös Péter és Mátyás napján.”

Jeles napok - Népi megfigyelések
Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony
A keresztény ünnepi kalendáriumban e hónap kiemelkedő  
napjai közé tartozik február 2. gyertyaszentelő Boldogasszony, 
másként Mária tisztulása. Ennek a tavaszkezdő napnak fontos 
szerepe van a zsidó és a keresztény mitológiában is, hiszen jel-
képesen a megújuló és újrakezdhető világ szimbólumait talál-
juk bennük. 
A katolikus templomokban a nagymise előtt ezen a napon gyer-
tyát szentelnek, amely jelképezi az asszonyi termékenységet és 
a megújuló élet ki nem oltható lángjait. A szentelt gyertya egyi-
ke a legrégebbi hazai szentelményeknek. „Gyertyaszentelőkor, 
ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a tél.”
Ha a medve, február 2-án, azaz Gyertyaszentelő napján kibújva 
a barlangjából meglátja az árnyékát, azaz süt a nap, akkor sür-
gősen visszabújik, úgy gondolván, hogy még sokáig tart a tél, 
azaz hideg lesz, s jobb neki tovább aludni a jó kis barlangjában. 
Azonban ha borult az ég, akkor hamarosan jön a tavasz, fel  
lehet ébredni.
Február 3. - Balázs napja
Szent Balázs püspököt már a VI. században mindenfajta torok-
betegség gyógyítójának tartották. Legendája szerint megmen-
tette egy özvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt. Az asszony 
hálából ételt, italt és gyertyát vitt neki. Ennek emlékére szokás 
az ún. Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a katolikus pap a 
gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát mond. 
Almát is szentelnek ilyenkor, abban a hitben, hogy a torokfájás 
ellen alkalmas gyógyszer.
Balázs napjához ugyancsak kapcsolódik időjárásjóslás, példá-
ul Bácskában, ha ezen a napon esik, akkor nyáron jég veri a  

termést. Baranya vármegyében, valamint Szeged környékén is 
a szőlő négy sarkában megmetszenek egy-egy tőkét, hogy a 
madarak ne bántsák a termést.
Február 6. - Dorottya napja
A Dorottya-napi időjárási regula közismert: Ha Dorottya szorít-
ja, Julianna tágítja. Vagyis, ha Dorottya-napkor fagy van, akkor 
Julianna napjára (február 16.) megenyhül az idő.
Február 14. - Bálint napja
A Bálint –napi időjárásból a várható termésre jósoltak. 
Hideg, száraz idő esetén jó termést reméltek. Facsemetét is 
szívesen ültettek Bálint- napkor abban bízva, hogy akkor hama-
rabb erősödik meg. Egyes helyeken úgy tartották, hogy e napon  
választanak párt a verebek, és ha ezen a napon térnek vissza a 
vadgalambok,az a közelgő tavaszt jelzi.
Február 16. - Julianna napja
Általában Julianna naptól az idő melegebbre fordulását várják. 
Az Ipoly menti falvakban a Dorottya napi időjárásjóslás ellenté-
tes változatát jegyezték le: Ha Dorottya locsog, akkor Julianna  
kopog.
Február 19. - Zsuzsanna napja
Ezen a napon azt várták, hogy megszólaljon a pacsirta, mert a 
tavasz közeledtét jelzi. Azt tartották, hogy ha alacsonyan repül 
a pacsirta, akkor még hideg idő várható, de ha magasan száll, 
akkor közel a jó idő. Szentmártonkátaiak szerint ha nem szó-
lal meg a pacsirta, „befagyott a szája”, akkor a hideg idő még 
tovább tart.
Február 22. - Üszögös Szent Péter napja
Különös nevét a kutatás feltételezése szerint egy elhallásból 
nyerte: a cathedra Sancti Petri középkori magyar fordítása: 
„Szent Pétör ü székössége” változott üszögössé, és így alakult 
ki az ehhez kapcsolódó hiedelemkör. Ezt a napot szerencsét-
lennek tartják, ezért semmilyen munkához nem fognak, tyúkot  
nem ültetnek, az asszonyok nem nyúlnak a lisztbe, félve at-
tól, üszögös lesz a búza, megfeketedik a tojás. Időjárásjóslás 
is kapcsolódik e naphoz: „Péter üti az üszögöt, jön a melegebb 
idő”. Azt is mondják, hogy amilyen az idő ezen a napon, olyan 
lesz József-napkor is.
Február 24. - Mátyás napja
Közismert időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: Ha Mátyás 
jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál. Az e napi 
időjárásból jósoltak termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó  
termést, a szeles idő kevés tojást jelzett. Számos hiedelem  
fűződik a Mátyás-napi tojásokhoz, például az e napon kikelt 
csirkét marakodósnak, veszekedősnek tartották. 
A halászok a Mátyás-napkor fogott halat az egész évi szeren-
csés halászat előjelének tekintették. Ezt a halat Baranyában 
Mátyás csukájának emlegetik.

Miskolczi Ildikó
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Karászi Panna és két korcsoport is megyei bajnok
A velencei Zöldliget Általános Iskola rendezte az idei tanévben 
is a megyei torna diákolimpiát. Ebben az évben is nagylétszám-
mal versenyeztek iskolánk tanulói a tornaversenyen. 

Az első osztályostól a nyolcadik osztályosig nagyon sokan meg-
mutathatták tudásukat. 
A velencei iskola évek óta országosan jegyzett csapat, ezért na-
gyon nagy öröm volt a baracsiaknak, hogy két korcsoportban  
is jobbnak bizonyultak versenytársaiknál, és az egyéni verseny-
ben is számos érmet hozhattak haza. Felső lány csapatunkat 
már a verseny előtt is nagy öröm érte, hiszen megérkeztek az új 
gyönyörű tornadresszek. Ezúton is nagyon köszönjük a Baracsi 
Nagycsaládosok Egyesületének és a Szülői Munkaközösség-
nek, hogy tanítványaink ezekben a csodaszép dresszekben  
tornázhattak. 

A megyei verseny 3 korcsoportjának eredményei a követ-
kezők voltak. 
I. korcsoport II. helyezés: Karászi Panna, Hegedűs Dorottya, 

Nagy Nikolett, Kiss Zsófia
 Egyéni: I. helyezett: Karászi Panna

II. korcsoport: I. Baracs „A”: Simon Réka, Kiss Beatrix, Kenyér 
Lilla, Fodor Maja, Osztrider Hanna, Árva Gréta

 Baracs „B” III. helyezés: Nagy Linett, Gerics Anna, Fodor 
Karina, Rabatin Anna, Trenka Barbara, Magyar Zita

 Egyéni: II. helyezett: Árva Gréta, III. helyezett: Fodor Maja

III.-IV. korcsoport: I. Baracs „A”: Osztrider Dóra, Hévizi  
Marianna, Keszler Alexandra, Csillag Szabina, Tömöri Réka, 
Csabankó Csilla

 III. Baracs „B”: Bebesi Dorottya Zsanka, Für Mercédesz, 
Molnár Anna, Rónás Adél, Bartók Csenge

 Egyéni: II. helyezett: Osztrider Dóra, III. helyezett: Hévizi  
Marianna és Tömöri Réka

A versenyen és az előkészületekben most is nagy segítséget 
nyújtott Árváné Fekete Anikó, akinek ezúton is köszönöm a 
munkáját.

Benkéné Juhász Márta
testnevelő tanár

Kézilabdás siker: III. hely az őszi fordulóban
III. helyről várja a folytatást iskolánk lány kézilabdacsapata 
a körzeti diákolimpia döntőjében. 

A mindössze egy nyolcadikos tanulóval felálló nagyon fiatal 
iskolai csapat szépen helytállt a többnyire nyolcadikosokat 
felvonultató ellenfelekkel szemben. Kissné Izing Anita ta-
nítványai tavasszal a még előkelőbb helyezésre pályáznak. 

A csapatot a következő tanulók alkották: 
Kurucz Dorka, Hévizi Marianna, Simon Bonita, Rumann 
Alexandra, Kuminka Cintia, Berényi Lívia, Bartók Csenge,  
Takács Gréta, Csikós Zsófia, Magyar Zita, Kulics Petra, 
Bebesi Dorottya Zsanka, Mosonyi Boglárka

Benkéné Juhász Márta
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NÉVVÁLASZTÓ
Tisztelt Baracsi Lakosság!
Bizonyára mindenki tudja, hogy községünkben három 
híd van, és egy új közparkot alakított ki Baracs Község  
Önkormányzata, melyek jelenleg név nélküliek. Az új köz-
parkot mindenki tudja, hol van, a felújított Széchenyi  
utcán megépített, új, kerékpáros és gyalogos közlekedés-
re szolgáló hidakról is hallhattak, a harmadik híd pedig a  
Tanácsház utca és az Ady Endre utca között helyezkedik el. 

Kérünk mindenkit, hogy akinek, az elnevezéssel kapcsolato-
san van javaslata, küldje meg a Baracsi Közös Önkormány-
zati Hivatal címére, vagy csak diktálja be telefonon, segítve 
ezzel munkánkat.

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Baracsi Horgász Civil 
Társaság

HORGÁSZGYŰLÉST TARTUNK! 
Helye: Baracs, Faluház 

Ideje: 2016. Február 24.  17 óra
Sőregi József
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Fényképek 
kérése 
Tisztelt Baracsi Lakosság!
Továbbra is szeretnék megkérni min-
denkit, hogy bármilyen a közösség-
nek megmutatható fényképe van 
Baracs életéből, legyen az bármilyen 
témájú, küldje meg a phbaracs@
vnet.hu e-mail címre, vagy hoz-
za be az ügyfélszolgálatunkra, hogy 
beszkennelhessük. 

Célunk, hogy a fényképeket össze-
gyűjtve létrehozzunk egy galériát hon-
lapunkon.

Baracs, 2016. január 5.
dr. Horváth Zsolt

jegyző

A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriumának 
tájékoztatója
2015. november 12-én az iskola 7. évfolyamának 4 tanulója  
7.200 forint/fő, összesen 28.800 forint támogatást kapott.

A kuratórium a 2015. december 6-án a Baracsi Faluházban 
megrendezett Mikulás ünnepség színpadi műsorát 40 ezer  
forinttal támogatta.
 
A 2013. november 11-én tűzkárt szenvedett Dénes családnak 
a Dunaújvárosi Hírlap által kezdeményezett, és a „Baracsért” 
Közalapítvány számlájára a leégett ház tetőszerkezetének  
újjáépítésére támogatásként befizetett összegből 908.686 

forint, a „Baracsért” Közalapítvány számlájáról 2015. decem-
ber 8-án az építőanyag eladójának, számla ellenében átuta-
lásra került.

40, szociálisan nehéz körülmények között élő baracsi gyermek 
5.000 forint/fő értékű tartós élelmiszert, gyümölcsöt és édes-
séget tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot kapott, amit a 
kurátorok 2015. december 19-én házhoz is szállítottak.

Bálint Mihály
kuratórium elnöke

KÖSZÖNET
A Baracsi Barátság Nyugdíjas  
Egyesület vezetősége és tagsága 
köszönetet mond mindazoknak, 
akik adójuk 1%-ával támogatták 
egyesületünket.
2015. évben 116 687 Ft érke-
zett számlánkra, mely összeget 
olyan közösségi programokra for-
dítunk, melyekben minden tagunk 
részt vesz.

Köszönjük támogatásukat  
és várjuk 2016 évben is  

felajánlásaikat:  

Adószámunk:  
18490578-1-07

Talpai Tiborné, elnök

A Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület
vezetősége és tagsága köszöni mindazok

felajánlását, akik adójuk 1%-ával  
támogatták egyesületünket.

Köszönjük felajánlásukat  
és megköszönjük, ha 2016-ban is  

támogatják egyesületünket.

ADÓSZÁMUNK: 18495250-1-07


