<<--vissza
www.freewebs.com/bacsa

2006. év

Karácsony!

Megint eltelt egy év. Hosszú vajúdás után csak megér
kezni látszik a tél. Az őrülten száguldó gázárak idején
ennek most kivételesen sokan örültek.
Most az őrült rohanás után megkezdődik a béke, a
szeretet ünnepe. Jézus születésének napja, az egyház
egyik legnagyobb ünnepe. Hazánkban is számos nép
szokás, hiedelem kapcsolódik Ádám-Éva napjához
(december 24.) valamint Karácsony napjaihoz (de
cember 25, 26.).
December 24-ét Karácsony böjtjének is nevezzük, ez
a nap az ünnep kezdete. Dologtiltó napnak tartották,
csupán a takarítás és a főzés volt e napon engedélyezetett. A férfiak a ház körül tettek rendet, s az állato
kat látták el, az asszonyok, lányok pedig a házban, fő
leg a konyhában tevékenykedtek. A karácsonyi asztalt
ünnepélyesen megterítették, az abroszt csak ezen a
napon használták, melynek mágikus erőt tulajdonítot
tak. A következő évben ezt az asztalkendőt használták
a gabona vetésénél, valamint ezzel takarták le a bete
get. A karácsonyi vacsora rangját jellemzi a következő
szólás:
„Karácsonykor kalácsot, Húsvétkor kenyeret,
Pünkösdkor, ahogy lehet.”
Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt. Többhelyütt
fokhagyma volt az étkezés „első fogása”, melynek
egészségmegóvó hatást tulajdonítottak. Népszerűek
voltak a babból, lencséből, mákból készült ételek,
ezek a gazdagságot voltak hivatottak jelképezni. Az
ünnepi vacsorához tartozott még az alma is, melyet a
gazda annyi részre vágott, ahányan az asztalt körülül
ték. Mindenki kapott egy gerezdet, s miközben elfo

5. évfolyam 2 1 . szám

gyasztották, egymásra gondoltak, ezáltal az elkövet
kező évben sem feledkeznek meg egymásról.
A vacsora közben keletkezett morzsát megőrizték,
használták orvosságként, szerelem felkeltésére, ron
tás ellen. Szokás volt Szentestén a kántálás, gyerme
kek csapatostul járták a falut, köszöntőt mondtak,
énekeltek, amelyért diót, almát, esetleg pénzt kaptak.
A pásztorok vesszővel jártak köszönteni, a házaknál
elmondott jókívánságok után a gazdasszony kihúzott
egy vesszőt a csomóból, azzal jelképesen "megveszszőzte"”a pásztorokat, s ajándékkal viszonozta a kö
szöntést. Ez a szokás a termékenység-varázslás része
volt. Az est további részét általában kártyázással töl
tötték, mígnem eljött az idő, hogy az éjféli misére
menjenek. oda magukkal vitték a Luca-széket, melyre
ha felálltak, megláthatták a falu boszorkányait.
És a mi karácsonyunk? Tisztelettel köszönöm a Bácsán
és Kisbácsán felállított fenyőket Léb Józsefnének, Ibo
lyának, aki mindkét fenyőfát az ünnepre kertjéből ne
künk ajándékozta. Köszönet Bozsaki Lajosnak, Kovács
Ferencnek és ifj. Kovács Gyulának az önzetlen segítsé
gért, amellyel a fákat végső helyükre állították. Köszö
net Gasztonyi László úrnak, a Vill-Korr cégtulajdono
sának ismét a karácsonyi díszkivilágításért, melyet
rengeteg munkája mellett is be tudott ütemezni. Több
ek között ő készítette el a Városháza új, az eddiginél
sokkal pompásabb díszkivilágítását is.
Minden kedves olvasónak áldott, békés Karácsonyt, és
a lehetőségekhez képest sikerekben gazdag, boldog
Újesztendőt kíván a szerkesztő, az Önök képviselője
Dr. Ottófi Rudolf

Nagymama-unoka „verselgető” délután Kisbácsán

Mindkét rendezvényünkhöz az anyagi fedezetet a részönkor
mányzat támogatása, valamint a Megyei Önkormányzattól elnyert
pályázat biztosította.

A Kisbácsai Nyugdíjasok Baráti Köre - klubhelyiség hiányában fennállása óta a helyi tagiskolában tartja összejöveteleit.
A tantestülettel való jó kapcsolat, továbbá a költészet, irodalom
szeretete adta az ötletet, hozzunk össze egy közös, „verselgető”
műsort kisiskolásainkkal. A rendezvényt december 1-én tartottuk.
A „kicsik” és „nagyok” programját külön-külön állítottuk össze,
mégis egy kedves, közös előadás kerekedett ki belőle.
A rendezvény vendégei voltak a szülők, Ragányi Gyula a Tulipá
nos Iskola Igazgatója és Bárány István képviselő.
A műsort a Kisbácsai Iskola vezetője, Pintérné Czigler Magdolna
és a Baráti Kör szervező titkára, Takács Istvánné vezette le.
A program pergő és színes volt. A gyerekek eljátszották Szent
Márton legendáját, Fekete István kedves állattörténetei is elhang
zottak. Volt gitármuzsika, furulyaszó, táncbemutató és rengeteg
vers.

Kovács Sámuelné
elnök

Parkoló épül a kisbácsai orvosi rendelőhöz
A kisbácsai orvosi rendelő, a vele szemben lévő óvoda forgalma
mára egyaránt kinőtte a rendelkezésre álló gépkocsi parkolási le
hetőségeket.
A parkolási gondok enyhítésére a rendelő mellé a meglévő tervek
alapján további gépkocsi parkoló épül. Vállalkozói segítséggel si
került az önkormányzat számára költségmentesen megoldani a
tömbkiemelést. Így csak a támfalépítés, kerítésáthelyezés terheli
az intézményt. Reméljük, hogy az időjárás továbbra is kegyes ma
rad és minél előbb használatba adható lesz a parkoló.
Bárány István
képviselő

Készül az Aranyhomok utca csapadékvíz-elvezetése
A peremkerületek, benne Kisbácsa, Bácsa egyik problémája az ut
cai csapadékvíz-elvezetés teljeskörűségének hiánya. Így van ez
annak ellenére, hogy például Kisbácsán a már régóta fennálló leg
súlyosabb gondok nem kevés része mára megoldódott. Gondol
junk csak a Votinszky utca két szakaszán és a Bálványos utcán ki
épített zárt elvezető rendszerre, vagy a Retek és Pozsonyi utcai új
helyi szikkasztókra. A beavatkozások közös jellemzője, hogy elő
készítésük időigényes, kivitelezésük pénzigényes. A még meglé
vők mellett a megoldatlan ügyek számát tovább növelték az olyan
üres telkek beépítései, amelyek korábban „természetes” vízbefo
gadók voltak.
Ilyen új problémaként került felszínre például a Kultúrház és
Aranyhomok utcai vízbezáródások esetköre. ezek közül az Arany
homok utca mélypontján összegyűlő csapadékvíz-elvezetés meg
oldása került elérhető közelségbe. Elkészült a terv, kiválasztották
a kivitelezőt. A munka indítása folyamatban van. Az időjárástól
függ, hogy még az idén vagy csak jövőre készül el a burkolat-fel
újítással is együtt járó vízelvezetés.
Ehhez az eseményhez a képviseleten túl, az érintett ingatlantulaj
donosok türelmére és hathatós közreműködésére is szükség volt.
Köszönöm!
Azokon a további csapadékvíz-problémás területeken ahol helyi
szikkasztó van kiépítve ott az Útkezelő Szervezet tájékoztatása
szerint a műtárgyak kitakarítása megtörtént. Továbbra is minden
lehetséges eszközzel azon leszek, hogy a még megoldatlan vízel
vezetések megoldódjanak.

A műsor végeztével a Nyugdíjas Kör négy szép könyvvel gazdagí
totta az iskola könyvtárát, a szereplő „unokák” színes ceruzákat,
rostiron készleteket, kézügyességet fejlesztő eszközöket és a kö
zelgő Mikulás-nap alkalmából csokimikulásokat kaptak ajándékba.
A műsorban szereplő „nagymamákat” egy-egy szál virággal jutal
mazták, valamint a gyerekek által készített mogyoró-mikulással
kedveskedtek a vendégeknek.
A Baráti Kör szervezésében október 27-én tartottuk a helyi Sport
vendéglőben az Idősek Napját Kisbácsa nyugdíjasai részére.

Bárány István
képviselő

Tél előtti bejárás Sárástól Bácsáig
A tél beállta előtt december 14-én bejárást tartottam a városi útke
zelő szervezet munkatársaival. A bejárás hírére kiérkezésünkkor
már „kátyúzták” a Szitásdomb utat, de most talán jó minőségben.
Sajnos azokon a szakaszokon, ahol nincs alapja az aszfaltnak,
nem lesz hosszú életű a javítás. A szakemberek megígérték, hogy
karácsony előtt Sáráson javítanak a kavicsolt utak minőségén, el
tüntetik a településrészen a kátyúkat, valamint táblákkal megvédik
a Szitásdomb utat a jobbkezes utcáknál. A bejáráson az útkezelő
szervezet három vezető munkatársa mellett néhány helyi lakó is
értékes észrevételeivel segítette munkánkat.
Valószínűleg jövőre el kell kezdeni a Csonkaér utca felújítását is
Bácsán, a romlási folyamatok kezdenek felgyorsulni.
Szükség lesz az utak romlási folyamatait modellező program elin
dítására egész Győrben.
Sok a megoldatlan probléma még, de a tél közeledtével már nem
lehet az idén többet tenni. Megoldatlan maradt a Sárási út fölső
részének vízelvezetése, jó lett volna most az Aranyhomok utcával
együtt csinálni, de ennyit most bizonyos fokig erkölcsi kötelessé
günk volt megtenni. Sok helyütt a járdák veszélyessé váltak, ezek
re is sort kerítünk jövőre.

Szépen terített asztalok, ízléses hidegtálak, finom házi sütemé
nyek várták a meghívottakat.
Az ünnepség díszvendége Bári Olga volt, aki a Pannon Nyugdíjas
Szövetség és az Arrabona Nyugdíjas Egyesület üdvözletét tolmá
csolta, Bárány István képviselő is meleg szavakkal köszöntötte az
időseket.
Iskolásaink, óvodásaink kedves műsorral szórakoztatták a vendé
geket.
Idős nyugdíjasunkat, Varga Jánost lakásán köszöntöttük fel.
Köszönjük Hajnal Lászlónak a hidegtálakhoz nyújtott juttatását,
aki már több alkalommal segítette önzetlen ajándékokkal Baráti
Körünket.
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Képviselői fogadóóra

Sok kritikát kapott már a fogadóóráimon is a kisbácsai orvosi ren
delőnél elkezdett parkoló építése. Ezt a hatóságokkal engedélyez
tetni kell. Valószínűleg található jogszabályellenesség az építke
zésben, melyhez a lakók hozzájárulását is ki kellett volna kérni.
Az eseményre kíváncsi volt a Revita Televízió, az Echo TV, vala
mint a Kisalföld. Köszönöm nekik.
Dr. Ottófi Rudolf

Tisztelettel tudatom minden kedves olvasómmal, hogy képviselői
fogadóóráimat a tél folyamán lehetőség szerint a hónap első
keddjén ezetúl 17 órakor kezdem a Kisbácsai iskolában,
szerdáján pedig szintén 17 órakor a Részönkormányzati Irodában
bácsán.
Ezúton köszönöm az iskola és a kultúrház személyzetének és
vezetésének, hogy lehetővé teszik számomra a választóimmal
való tartalmas találkozást.

Idősek napja
Megint megrendeztük az Idősek napja alkalmából a szokásos
„uzsonnát, ezúttal a Kultúrházban, mivel a Trófea bezárt.

Dr. Ottófi Rudol

A Városházán szerepelt a bácsai templom énekkara
Mint köztudomású, az ádventi vasárnapokon a KDNP egy-egy
képviselője gyújtja meg kis műsor keretében a Városháza
erkélyén az ádventi koszorú egy-egy gyertyáját.
A harmadik gyertya gyújtását dec. 17-én Hajszán Gyula, a KDNP
képviselője végezte. A músor egy részét a Szent István
Plébániatemplom énekesei adták szép sikerrel. Köszönjük nekik,
és gratulálunk szépen intonált műsorukhoz.
Az ízletes ebéd előtt megtekinthettük a nap alkalmára
összeállltott műsort, melyet a Kisbácsai Iskola tanulói nyitottak
meg kedves előadásukkal. Vezetőjük Pintérné Czigler Magdolna,
az iskola igazgatója volt. Ezután a Bácsai Nyugdíjasklub szóra
koztatta az összeseregletteket.

Az estet részönkormányzatunk szervezte, örülünk,
sikerült, és mindenki elégedetten térhetett haza.

hogy jól

Pénteken, vasárnap délután 1630 - 2 0 0 0
ismétlés szombat, hétfő reggel 8 3 0 - 1 2 0 0

Dr. Ottófi Rudolf
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FEHÉR KARÁCSONY A HARGITÁN

Megszűnt a ZöldErő Egyesület ellen az eljárás

Isten az égben, nézz le most reánk,
Fehér a Karácsony a Hargitán.
Csaba királyfi ösvényén megyünk
Erdélyországban fáradtan, árván.

Mint köztudomású, valószínűleg választások előtti
koncepciós per áldozata lett a ZöldErő Egyesület.
Nehezen megmagyarázható, hogy egy lakossági f ó 
r u m o n , melyet a parlamenti választások előtt szer
vezett Bárány István képviselő úr a Magyar Szocia
lista Párt - egyébként vesztes - országgyűlési kép
viselőjelöltje számára, miért kellett jegyzőkönyvet
felvenni egy valószínűleg előre eltervezett provoká
cióra adott rossz válasz dokumentálása céljából. Ez
a m a i napig n e m világos, de erősen ellentétesnek
tűnik demokratikusnak nevezett államberendezke
désünkkel.
Az eljárás n e m érte el célját, mert a jegyzőkönyvet
aláíró mindhárom személy (harmadik az egyik ak
kori alpolgármester) a parlamenti, i l l . a helyhatósá
gi választásokon veszített.
A per emlékezetes módon a Bácsa Emlékoszlop ter
vezett átadása előtt érte el legdurvább csúcspont
j á t . Az ünnepélyes átadás előtti héten a rendőrség
zárolta az egyesület pénztárát, de az előzetes r é m 
hírterjesztésekkel szemben az ünnep mégis m e g 
valósult egy héttel a helyhatósági választások előtt.
Nem csoda, hogy az egyesület elnöke dr. Ferenczi
Zoltán professzor úr akkor nehezen viselte az igaz
talan vádakat, és az idegfeszültséget.
Most a közelgő karácsonyi ünnepek előtt kiderült az
igazság, és nagy örömömre szolgál, hogy közhírré
t e h e t e m , a Győr-Moson-Sopron megyei főügyész
ség B.1103/2006/9. sz. határozatában bűncselek
mény hiányában lezárta az ügyet. Ezúton köszö
n ö m m e g a professzor úr bátor helytállását.
Nagyon szeretném, ha a provokátor, és a jegyző
könyvet aláírók ezek után nyilvánosan bocsánatot
kérnének az igaztalanul meghurcolt, köztisztelet
ben álló lakótársunktól.

Éjféli misére megyünk hozzád,
Mária, Boldogasszonyunk, Anyánk.
Megtisztult lélekkel megyünk haza
Krisztust ünnepelni, Édes Hazánk.
Elénekeljük: Mennyből az angyal…
És Gyönyörű szép titokzatos éj…
Ünneplőbe öltözik a lélek,
Csíki hegyeket elönti a fény.
Az asztalunk szépen megterítve.
A székelykáposzta illata száll
És a székelyek apraja, nagyja
A Szűzanyától új csodára vár.
Ma i s ! „Édes Jézus légy vendégünk
Áldd m e g , amit adtál nékünk.” Szépen.
A fehér Karácsonyt a Hargitán,
Emlékül adtad nekünk, ez évben.
Székely anya öleli gyermekét.
Könny árjában úszik a két szeme.
Vajon lesz e jövőre Karácsony?
A magyar szónak édes ünnepe.
Mária, Édesanyánk, Pátrónánk.
Légy velünk és védelmezz bennünket.
Erdélyországban holnap is majdan
Arcunkról töröld le a könnyeket.
Máté Antal
Calgary Canada

Dr. Ottófi Rudolf

Szilveszteri SMS ötletek

Impresszum

I t t az új év, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha az új jót
nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog Új Évet Kívánok!

Kiadó és főszerkesztő:
dr. Ottófi Rudolf

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje
szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő
365 napon! B.U.É.K!

Szerkeszti a szerkesztőbi
zottság

Eljött hát az év vége, pezsgős üveg kézbe véve, csak sok szerencsét kí
vánok, majd utána tovább állok, úgy is tudtad hogy ezt írom, de gon
doltam azért megírom!!! B.U.É.K!
Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek.
Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzá, s maradja
nak nálad! B.U.É.K!
Ma van az év utolsó napja, a hírt mindenki sms-ben kapja. Kopogtat az új év
már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre, jóra. Boldog Új
Évet!
Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr.
Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s
utána Boldog Új Évet!
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Megjelenik 2200 példány
ban
Terjeszti a Magyar Posta
A névvel közölt cikkek a
szerző véleményét tartal
mazzák, a szerkesztőbizott
ság nem vállal érte felelős
séget.
Szerkesztőség címe:
Győr-Bácsa, Heltai J. u. 8.

