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Baracska Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja a falu lakosságát
nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett
megemlékezésre, mely
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a Faluházban
kerül megrendezésre.
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és az általános iskola
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Boriszov Zoltán polgármester
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POLGÁRMESTERI SOROK
összeg nem teljes egészében önkormányzati
támogatás, hiszen a közcélú munkavégzôk
bérének és bérjellegû járandóságainak
döntô többségét továbbra is a központi költségvetésbôl kapjuk. A Faluházunk mûködtetésére 6 326 000 Ft-ot hagytunk jóvá. Ez
a költség magában foglalja úgy a faluház
vezetô bérét, mint a szükséges energia
költségeket, vagy a Falunapra, a Kidobolóra, karbantartásra, kisjavításra szánt összegeket. A háziorvosi szolgálatra a képviselôtestület mintegy 1,5 millió forintot hagyott
jóvá, amelybôl viszont bizonyos beszerzéseket felfüggesztett. Ezt azért tettük, mert
benyújtottuk az orvosi rendelô felújítására
kiírt pályázatunkat, és amennyiben az sikeres lesz, úgy bizonyos eszközök beszerzését pályázati forrásból meg tudnák
oldani. Nagyobb lélegzetû kiadás még a
költségvetésünkben az eseti és rendszeres
segélyezésekre tervezett összeg, amely
10 517 000 Ft. Itt két dolgot szeretnék
megemlíteni. Az egyik, hogy a segélyek döntô többségénél a Szociális bizottságunk
mintegy kényszerpályán mozogva, a központilag meghatározott szabályok alapján
jár el, a másik, hogy a költségvetés
tárgyalásakor felmerült a helyi szociális rendelet felülvizsgálata, amely azt a célt lenne
hivatott szolgálni, hogy azon esetekben,
amikor a bizottságé a döntés lehetôsége,
minél tárgyilagosabban dönthessenek a
rászorulók támogatásáról. A rendelet felülvizsgálatát indokolja az is, hogy javaslatok
hangzottak el új támogatási formák bevezetésére. Mindezek mellett továbbra is igyekszünk – lehetôségeinkhez képest – a
településünkön mûködô, bármilyen közösségi célt megvalósító szervezetet támogatni.
Megjegyzem, hogy nehéz úgy támogatni
valakit, ha nem kéri a támogatásunkat.

Költségvetésünkbe beterveztük a hiteleink
törlesztô részleteit, valamint gondoltunk
bizonyos felújítási és fejlesztési feladatellátásra is. Ez azt jelenti, hogy több évi ígérgetés
után végre a tavasszal megépül az Országút
mellett a Fehérvári oldalon, a Fehérvári
utcánál lévô buszmegálló, önerôt biztosítunk az egészségház pályázatához, pályázati
segítséggel új játszóteret építünk. A község
költségvetését a testület 266 668 000 Ft
bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszeggel
fogadta el, amelyben mintegy 6,5 millió forint tartalék áll a képviselô-testület rendelkezésére váratlan kiadások esetére.

Tisztelettel:
Boriszov Zoltán polgármester

Forgalmi rend változás

Tisztelt Baracskaiak!
Minden képviselô-testület egyik legfontosabb feladata az adott év költségvetésének
megtárgyalása és annak elfogadása. A költségvetés elfogadásához a törvény határidôt
is köt, amely azt jelenti, hogy a polgármesternek február 15-ig kell a költségvetést elôterjesztenie. Ekkor a képviselô-testület vagy
elfogadja az elôterjesztést, vagy esetlegesen
többször tárgyalja és utána fogadja el azt.
Nálunk megtörtént a költségvetés beterjesztése, és azt a képviselô-testület egyhangúlag
elfogadta. A fô célunk továbbra is az intézményeink zavartalan mûködésének a biztosítása. Ez az óvoda és az iskola esetében azt
jelenti, hogy a központi költségvetés által a
kistérségnek folyósított állami támogatást
kiegészítjük 40 909 000 Ft-tal. Itt szeretném megjegyezni, hogy a képviselô-testületünk a cafetéria-juttatás keretében a közalkalmazottak részére évi 144 000 Ft/fô keretet biztosított. Baracska és Kajászó községek közös intézménye a Körjegyzôség
fenntartása baracskai részrôl 32 187 000 Ftba, kajászói részrôl pedig 12 833 000 Ft-ba
kerül. A köztisztviselôk részére a két település képviselô-testületei együttes döntéssel
évi 216 000 Ft/fô cafetéri keretet hagytak
jóvá. A védônôi szolgálat 2010. évi várható
kiadásaira a képviselô-testület 6 346 000
Ft-ot tervezett. A település közvilágítása
reményeink szerint nem haladja túl a
költségvetésben tervezett 4 000 000 Ft-ot,
ezen felül az önkormányzat a községgazdálkodásra tervezett 5 811 000 Ft-ot. Az
idei évi költségvetésben minden eddiginél
nagyobb összeggel szerepel a közcélú
munkavégzôk alkalmazásának tervezett
költsége. Terveink szerint mintegy 11,5
millió forintot fordíthatunk erre a célra. Itt
azonban meg kell jegyezni, hogy ez az

Értesítjük a Község Ady E. és
Kassai utcáiban lakókat valamint
az arra közlekedôket, hogy
2010. március 15-tôl az utak
magas jármûforgalmának szabályozása, valamint a gyalogosok, és
kerékpárosok testi védelme érdekében az alábbi forgalmi rend kerül bevezetésre.
Az Ady E. utca a Kossuth utcáról
nem lesz megközelíthetô, behajtani
tilos tábla kerül elhelyezésre, ide a
Rákóczi utcából lehet behajtani.
A Kassai utcát a jármûvek a Rákóczi utcáról nem használhatják, a
megközelítés a Kossuth utcáról történhet.
Mindkét utca esetén a betorkolló
(Pozsonyi, József A., Arany J.) utak
használata ennek megfelelôen történik, amelyet közúti táblák fognak
jelezni.

Boriszov Zoltán
polgármester

KÉPVISELÔI SOROK

A tekintélyt könnyebb megszerezni, mint visszaszerezni
Ezen utolsó képviselôi munkám során olyan magatartási formákkal szembesültem, amely arra késztetett, hogy keressem a választ
arra nézve: mi befolyásolja egy ember megítélését a másik ember
részérôl?
Általában sok dolog, de én most csak kettôt kívánok kiragadni:
1. Mondjuk, hogy mennyire gazdag. Igen ám, de a gazdagság
forrására ritkán kérdeznek rá az emberek, legtöbb esetben nem is
merik azt megtenni. Így hát akár tisztességes, kemény munka
eredményezte a gazdagságot, vagy rámenôs modor, egy-egy bájos
mosoly segít hozzá egyeseket a vagyonhoz, és ezzel kárt okoznak
embertársaiknak, amikor kiderül, hogy termékeik, vagy szolgáltatásaik nem váltak be, vagy hibásan mûködnek. Tehát a vagyon
birtoklása önmagában nem lehet a kedvezô megítélés forrása.
2. Ebben a versenyszellemû világban nagyra becsülik a
magasabb iskolai végzettséget is. Ha valakinek a neve után a végzettségek és címek hosszú sora áll, az vajon garantálja-e, hogy az
illetô tisztességes és becsületes? Ez vajon elég ok-e arra, hogy

felnézzünk rá? Az igaz, hogy az iskolázottság kibôvítheti az ember
lehetôségeit, és sokan, akik mások javára használják fel tudásukat,
megérdemlik a megbecsülést, a tiszteletet. Nem visszanézve, a
jelenkor is bôvelkedik olyan példákkal, amikor a tanult réteg
visszaél tudásával. Tehát az iskolázottság sem lehet egyedül az igazi
jellem megbízható mutatója.
A fentiek tükrében rátérek mondanivalóm igazi okára. A helyi
újság legutóbbi számában van egy cikk, melynek írója úgy mellesleg megemlít egy helyettesítési lehetôséget, melynek elvégzésére
készen állt, hisz mint írta „nemes” cél vezérelte. De mi a valóság?
Tudnia kellett, hogy számára ezt jogszabály nem teszi lehetôvé.
Másrészt, ha jogi alapja lett volna is ahhoz, hogy helyettesítsen,
kellett volna az önkormányzattal egy megbízási szerzôdés, mely
alapján a munkát el kellett volna végeznie. A legvégén kiszámlázni, annak elvégzését igazolni, így valósítva meg az elképzelését. De
mindezek hiányában nem! Kérdezem én, mégis miért ment be a
legelsô napon az önkormányzathoz, hogy fizessenek ki számára x

2010. március

Önkormányzat, Egyház

forintot? A képviselôi sorokban még a kedélyek le sem csillapodtak, már egy másik helyettesítés összegét követelte. Itt azonban ôt
kellett helyettesíteni annak ellenére, hogy az önkormányzat és a
közte anno létrejött szerzôdésben vállalta, hogy maga köteles
gondosodni a helyettesérôl és annak finanszírozásáról. Mindezek
ellenére az ô helyettesítésének költségeit az önkormányzatnak
kellett kifizetnie.
Tisztelt baracskai lakosok! Ezek után ne csodálkozzanak, ha a
fentiekre nézve keresem a választ. Igénybevettem a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár segítségét is. Több oldalas válaszukból csak a konkrét ügyre nézve ragadok ki idézetet: „A
háziorvos megállapításunk szerint nem léphetett volna fel anyagi
követeléssel a feladatot átadó Baracska Község Önkormányzatával
szemben a helyettesítési díjat illetôen.” Állampolgári megkeresések miatt véleményt kértem a vér- és vizelet vizsgálat díjazása
miatt is. Még nem látom elérkezettnek az idôt, hogy erre nézve is
megadjam a választ. Azt meg végképp sértésnek vettem bele értve
Önöket is, hogy 11 éves baracskai mûködése alatt az önkormányzat még egy MADZAGOT SEM VETT! Akkor lássuk csupán
2005-tôl, hogy az önkormányzat mennyit is fordított a két
háziorvosi szolgálat fenntartására. 2005-ben 3 459 000 Ft-ot,
2006-ban 595 000 Ft-ot, 2007-ben 1 041 000 Ft-ot, 2008-ban

3

852 000 Ft-ot, 2009-ben pedig 341 000 Ft-ot (megjegyzés: a
2009. évi önkormányzati beszámoló elkészítése folyamatban van).
A körjegyzôtôl bekértem a háziorvosi szolgálatokra/házorvosra
vonatkozó összes jogszabályt, törvényeket, kormány- és miniszteri
rendeleteket stb. Megérte a több napos áttanulmányozásuk, így
tiszta képet nyertem arról, hogy a cikk írójára vetítetten az
egészségügyi alapból az OEP-el kötött szerzôdés alapján havonta
milyen hatalmas összeghez jut. Hogy még egy kis hab is legyen a
tortán, idejövetelekor a praxisjogért egyetlen fillért sem kellett
fizetnie. Ma viszont ennek értéke akkora, hogy egy kis takaros
házat lehetne annak forintra váltása esetén venni.
Tisztelt baracskai lakosok! Én csak az arcomba vágott kesztyût
vettem fel, amikor errôl Önöket tájékoztatom. Csupán annyit
szeretnék tanácsolni, ha elfogadják, Isten ne adja, de ha
egészségromlás miatt ki kell a lakásukra hívniuk a háziorvost, és
kicsiny nyugdíjuk, vagy keresetük nem teszi lehetôvé, hogy ezért
hálájukat leróják, soha se legyen ezért lelkiismeretfurdalásuk. Az
egyik jogszabály 14. §. (4.) bekezdés b., c., pontjai errôl gondoskodnak.

Tisztelettel:
dr. Antal Ida képviselô

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete
„Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9)”
mottóval a Szentatya ez év nagyböjtjén is
üzenettel fordul a katolikus hívekhez, melybôl az alábbiakban részleteket adunk közre.
Kedves Testvéreim!
A húsvét felé vezetô út minden évben nagyszerû alkalmat ad, hogy elmélyítsük
keresztény hitünk értelmét és ér tékét. Arra
ösztönöz minket, hogy újra felfedezzük
Isten irgalmasságát, s ezáltal magunk is az
irgalmasság tetteivel forduljunk testvéreink
felé. Az Egyház feladata gondoskodni arról,
hogy olyan különleges cselekedeteket ajánljon a hívôk figyelmébe, amelyek elôsegítik
belsô megújulásukat ebben az idôszakban.
Ezek közé tartozik az ima, a böjt és a
jótékonyság. Ebben az évben szokásos nagyböjti üzenetemben elidôzöm a jótékonyság
gyakorlatával kapcsolatos gondolatkörnél,
készülôdve húsvét ünnepére. Jótékonynak
lenni annyit jelent, hogy kézzel fogható
módon sietünk szükséget szenvedô ember társaink segítségére. Ugyanakkor ez az aszkézis gyakorlata is, amely abban segít, hogy
függetlenné váljunk a földi javak birtoklásának vágyától. Jézus nyomatékosan
rámutat arra, hogy milyen erôs a materiális
javak bir toklásának hatása, és hangsúlyozza, hogy egyér telmûen döntenünk kell,
máskülönben fennáll annak a veszélye,
hogy ezek bálványokká válnak. Ezért így
szólt tanítványaihoz: „Nem szolgálhattok
az Istennek és a mammonnak” (Lk 16,13).
A felebarátainknak nyújtott segítség lehetôvé teszi, hogy ellenálljunk ennek az állan-

dó kísértésnek, hiszen arra nevel minket,
hogy észrevegyük szükségleteiket, és megosszuk embertársainkkal mindazt, ami az
isteni jóság révén osztályrészünk lett.
Jézus egyértelmûen figyelmezteti azokat,
akik a földi javakat egyedül a maguk számára akarják birtokolni és használni. Látva a
tömegeket, akik mindenben hiányt szenvednek, és az éhezés kínjait kénytelenek eltûrni,
Szent János apostol elsô levelének szavai
keményen csengenek: „Hogyan marad meg
az Isten szeretete abban, aki – bár bôven
van neki a világ javaiból – mégis, amikor
látja, hogy testvére szükséget szenved,
elzárja elôle a szívét?” (1Jn 3,17). Még világosabb a felszólítás a keresztény országok
felé a javak megosztására, hiszen felelôsségük a nyomorgók és elhagyottak sokaságával szemben még súlyosabb. Segítségükre
sietni inkább az igazságosságból fakadó
kötelezettség, mint karitatív cselekedet.
Az evangélium leírja azt is, mi a jótékony-

kodás lényegi jellemzôje: úgy kell megcselekedni, hogy rejtve maradjon a világ szeme
elôtt. Jézus azt kéri tôlünk: „Te úgy adj
alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit
tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad”
(Mt 6,3–4). Röviddel elôtte pedig azt
olvassuk: ne dicsekedjen senki a saját jótetteivel, mert ezzel kockára teheti égi jutalmát
(ld. Mt 6,1–2).
Mit használ nekünk, ha javainkat másoknak
ajándékozzuk, de szívünk büszkeségtôl
dagad? Ezért azok, akik tudják, hogy Isten
azt is látja, ami a rejtekben történik, és
jutalmát sem a világ szeme elôtt adja, nem
keresik az emberi elismerést az irgalmasság
cselekedeteiért.
Az a keresztény, aki odaadja magát anélkül,
hogy számolná, mennyibe kerül ez neki,
tanúságot tesz arról, hogy nem az anyagi
gazdagság határozza meg a lét törvényeit,
hanem a szeretet.

XVI. Benedek pápa

A nagyheti, illetve húsvéti szertartások idôpontja:
április 1. nagycsütörtök:
április 2. nagypéntek:
április 3. nagyszombat:

17 óra
17 óra
17.30 óra
17 óra

április 4. húsvétvasárnap:
április 5. húsvéthétfô:
Nagyböjt péntekjein

8.30 óra
8.30 óra
17.45 óra

szentmise
keresztút
szertartás
szertartás, szentmise,
körmenet (lelkipásztori kisegítô tartja)
szentmise
szentmise
keresztút, áldoztatás

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Olvasói sorok
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A dal, ami összeköt minket
Lehet jó két éve is, hogy nem írtam a Kidobolóban a Dalkör
munkájáról. Hogy miért? Megtették helyettem azok, akik mindig
nagy figyelemmel, érdeklôdéssel és segítô szándékkal viszonyultak
hozzánk.
Elkísértek fellépéseinkre, szurkoltak nekünk, látták szerepléseinket, kapcsolataink alakulását más dalkörökkel, a sok izgalmat
és fáradozást, ami természetesen az évek múlásával eredményt is
hozott. Ôk nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogattak
minket. Örülünk cikkeiknek, mert a kívülálló szemével gyôzôdtek
meg munkánkról, ami sokkal értékesebb, mintha magunk mondtuk volna el ugyanazt. Köszönjük az elismerô szavakat, továbbra is
szeretettel várjuk ôket és mindenki mást, akit érdekel a dalkör
élete, munkássága.
Most viszont eljött az idô, hogy megosszam örömünket a falu
lakóival, akiktôl a legtöbb támogatást kaptuk. Hol tartunk, milyen
feladatok várnak ránk az elkövetkezendô években. Reméljük,
kegyes lesz hozzánk a Sors, nem gördít elénk megoldhatatlan
akadályokat, hogy továbbra is együtt énekelhessünk.

Elismerés
ttság az idén ünnepelte
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizo
k alkalmából honlapEnne
ját.
megalakulásának 10. évforduló
és középiskolás diákok,
készítô pályázatot hirdetett általános
ce bölcs gondolatának
tanuló közösségek számára Anatole Fran
vá” szellemiségében.
„Az ôsök sírjai avatják az országot hazá
mond Hasap Ferenc
A Bizottság ez úton is köszönetet
munka elkészítépálya
las
vona
tanulónak, aki tartalmas és szín
ôrzéséhez.
meg
t
keze
lé
em
és
sével hozzájárult a kegyelet
neten:
Inter
az
thetô
ekin
megt
A pályamû
http://osoksirjai.opid.hu

November 28-án részt vettünk egy országos minôsítôn
Székesfehérváron. Ezt a KÓTA (Kórusok Országos Tanácsa) kétévente rendezi meg, ahol szigorú szakmai zsûri minôsíti a
kórusokat. Talán Önök is találkoztak ezzel a hírrel a Fejér Megyei
Hírlap hasábjain. Itt korrigálnám két kórustag nevének elírását. Az
alapító tagként említett Herczeg Miklósné, a valóságban Székely
Miklósné. Herczeg Józsefné pedig dalkörünk igen aktív, segítôkész
tagja.
Az igazi jó hír, hogy dalkörünk ezüst minôsítést kapott.
Mindnyájan nagyon örültünk ennek az eredménynek. Ez egyben
meghatározza asz elôttünk álló évek céljait és feladatait. Úgy tûnik, az „arany” megszerzéséhez még sok teendô vár ránk. Én bízom mindenkiben, aki részese valamilyen módon ennek a
munkának, hogy az is sikerülni fog.
Szeretném megköszönni Szoboszlay Béláné (Andrea) karvezetônknek és Eôry Zzuzsanna docens asszonynak lelkiismeretes,
segítô és következetes szakmai munkáját. Nagyon sok idôt szenteltek ránk szabadidejükbôl. Nélkülük nem tudtunk volna megbirkózni a feladatokkal.
Köszönöm minden dalos tárasamnak odaadó fáradozását, családjuknak idônkénti hiányuk tolerálását. Köszönöm mindnyájunk
nevében az önkörmányzat segítségét, hogy utazásunkhoz a kis
buszt rendelkezésünkre bocsátotta. Az általános iskola vezetésének
pedig, hogy sok éve biztosítja számunkra a helyet a dalos foglalkozásokhoz.
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönetet mondok a község
mindazon figyelmes és kedves lakosainak, akik az erkölcsi
támogatáson túl, anyagi támogatást nyújtottak a dalkörnek az
elmúlt 5 esztendô alatt. Tavasszal szeretnénk egy dalosdélutánt
szervezni a Faluházban, melyre szeretettel meghívjuk Önöket.
Mindenkinek kívánok bodog, békés új esztendôt, örömet és
sikereket, jó egészséget feladataik végrehajtásában.

Tisztelettel:
Mészáros Jenôné dalkör alapító

Hogyan tekinthetünk a jövôbe?
Félelemmel vagy reménységgel
A félelemnek sok oka lehet: némely embert az aggaszt, hogy mi
lesz a földünkkel. A hôhullámoktól kezdve a viharokon, az
áradásokon és a tûzvészeken át a
hatalmas gleccserek olvadásig
minden arra utal, hogy földünk
éghajlati rendje összeomlóban
van.
A tudósok szerint: „Bolygónk
sorsdöntô pillanathoz érkezett.
Hogy milyen döntéseket hozunk
ma, az nagyon komoly hatással
lesz az erdôkre, óceánokra, folyókra, hegyekre, a vadvilágra és
egyéb életfenntartó rendszerekre, melyekre rá vannak utalva
mind a mostani, mind az eljövendô nemzedék.”
A globális környezet jelenlegi
állapota azonban csak egy ok az
aggodalomra. Az emberek ma
világszerte félnek a terrortáma-

dásoktól. Egy magas rangú titkosszolgálati tiszt e szavakkal
élt: „Éjszaka is ébren vagyunk,
mert félünk valamitôl, amirôl
fogalmunk sincs, hogy mikor és
hogyan fog lecsapni ránk.”
Az emberben már az is aggodalmat kelthet, ha megnézi a
tévében a híreket! Nem taglalom. Sok keményen dolgozó felnôttnek amiatt vannak félelmei,
hogy elveszítheti az állását. Az
elbocsátások, a gyárbezárások, a
munkahelyi verseny, a foglalkoztatók által támasztott ésszerûtlen követelmények bizonytalanságot teremthetnek a munkaállalók körében.
A tizenévesek attól félnek,
hogy kirekesztik ôket a társaik.
A kisebbek talán attól, hogy
szüleik valójában nem is szeretik
ôket, mert a szeretetre ma már

nincs idô. Sok szülôt az aggasztja, hogy milyen hatással lesz a
világ erkölcsi züllöttsége azokra,
akiket szeret, fôleg a gyermekeikre.
Az idôsebbek gyakran félnek
attól, hogy leesnek a lépcsôn és
nincs aki felsegítse, vagy hogy
megtámadják ôket éjjel, vagy az
utcán. Igen „a magasságtól is félnek, és rettenet van az úton”.
Aztán ott van még a súlyos
betegségektôl való félelem is.
Amikor halálos influenzavírusokról, fertôzô betegségekrôl
hallunk híreket, félünk, nehogy
mi is elkapjuk, mert netán megnyomoríthat vagy megölhet
bennünket és családtagjainkat.
Mivel sok minden kelthet
bennünk félelmet van-e megalapozott okunk arra, hogy derûlátóan tekintsünk a jövôbe?

Bill Clinton, az Egyesült
Államok volt elnöke 2006-ban
egy ottawai kongresszuson jelentette ki: „Az egyszerû ember
ma többet tehet a közjóért és az
általános problémák megoldásáért, mint bármikor a történelem
során.” Úgy következtetett,
hogy a 2004-es cunami óta egy
nemzetközi méretekben megnyilvánuló jó szándék van kibontakozóban, és hogy a világ
most „soha nem látott egymásra
utaltság” korszakában él. De
vajon számíthatunk rá, hogy a
természeti csapások hatásáa – ami azóta is ismétlôdik – az
emberek mindenütt szebb jövôt
kezdenek építeni? Vajon a „soha
nem látott egymásra utaltság”
megbízható alap arra, hogy
olyan jövôben reménykedjünk,
amely igazi békét és tartós biztonságot hoz?
Az emberiség hosszú, több
mint hatezer éves történelme azt
bizonyítja, hogy az emberek újra
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Olvasók!

meg újra csalódást okoznak egymásnak. Egy professzor, aki kiterjedt tanulmányokat írt a gonoszság témájában kifejtette:
„Úgy érzem, rettentôen fontos
lenne, hogy valami nagy változás történjen a világban, hogy
valahogy meg lehessen jobbítani
azt, de a világ szemmel láthatóan
semmit sem javul. Úgy tûnik,
hogy az emberekre az „elôször
én” a „mindent nekem” gondolkodás a jellemzô.”
Világszerte sajnos milliók élnek a legsötétebb nyomorban.
Most a XXI. században már
nincs igazán mentség erre a

Olvasói sorok

hatalmas nyomorra.
Egy brit folyóirat megjegyezte: „Az emberiség soha nem volt
még ilyen gazdag, nem volt még
ennyi ismerete az orvostudomány területén, és nem volt birtokában ekkora technikai és
szellemi tudásnak, mellyel legyôzhetô lenne a szegénység.”
Sok ember életét valóban
jobbá tette ez a szakértelem, de
azt is hangsúlyozni kell, hogy
rengetegen kimaradnak a gazdagság nyújtotta elônyökbôl. A
tehetôs és nincstelen emberek
között áthidalhatatlan szakadék
van. És nem lehet megszüntetni,
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mert a kapzsiság, az önzô becsvágy visz rá sok embert a hazugságra, a pénzhajhászás üzleti
életre, a korrupt politikára. Ritka kivétellel a legtöbb gazdag
ember kapzsiságból és becsvágyból akar elôrébb jutni, vagy
olyan dolgokra törekedni, melyek nem illetik meg ôt; ez pedig
a gazdagság, a hatalom, a rang.
Az idôszámítás elôtt 1037ben került trónra a sokak által
„bölcs Salamon” néven ismert
király. Miközben uralkodása
során ítéletet hozott, számos
közmondás hagyta el a száját,
melyek ma is megfelelnek a

naponként felvetôdô élethelyzeteknek. Mindezeket egy kétezer
éves könyv ôrzi, és bármely korszakban helytálló. Hadd idézzek
kettôt tanulságul:
„Aki hirtelen akar meggazdagodni, nem marad ártatlan.”
„Mindezt láttam, és szívemet
ráirányítottam minden tettre,
melyet véghez visznek a nap
alatt, oly idôben, mikor ember
uralkodik emberen a maga
kárára.”

Tisztelettel:
dr. Antal Ida képviselô

A fent olvasható két cikk már az elôzô lapzárta elôtt is a „szerkesztôség postaládájában” volt, de sajnos nem került bele az elôzô újságba.
A szerkesztô feladata – többek között – összegyûjteni, sorrendbe rakni az írásokat. Higgyék el, ez sokszor nagyon hálátlan feladat, nem lehet
úgy dönteni, hogy mindenkinek jó legyen. A Kidoboló szerkezetileg kötött formája a néggyel osztható oldalszámból álló újság, rendszerint 8,
12 vagy 16 oldal. Míg a nagy példányszámban megjelenô napi-hetilapoknál még egy cikk szótagszámát is megszabja a szerkesztô, nálunk ilyen
nincs. Némi korlátozásra azért szükség van, ezért szoktuk kérni, hogy egy-egy írás maximum kb. egy gépelt oldal legyen. Ami a legjobban köti
a szerkesztô kezét, az az oldalszám. Már egy korábbi kiadásban írtam, hogy nem biztos, hogy minden beérkezett cikk meg tud jelenni az aktuális újságban, de a következôbe beszerkesztjük a kimaradtakat. A két fenti cikk írójától elnézést kérek, de csak a mostani számban jelenik meg
az írásuk. Remélem, még egyik sem veszített az aktualitásából! Sajnos a jövôben is elôfordulhat, hogy nem minden tud megjelenni az aktuális
Vasvári Béla, szerkesztô
újságban.

Választópolgári szemmel
Mivel a decemberi közmeghallgatásról
csak az jelent meg az önkormányzati hírekben, hogy december 4-én volt, hozzáfûzöm, hogy 5 fô helyi lakos és az iskola
igazgatója volt jelen férjével, akik nem
baracskai lakosok. Igaz, hogy a meghívó
csak 3 nappal elôtte került ki a hirdetôtáblákra, s talán kevesen látták. Az is igaz,
hogy akkortájt nagyon kritikus volt a közbiztonsági állapot, nem szívesen mozdultak
ki az emberek otthonról. A közvilágítás is
gyakran hiányos, amit a szolgáltató a jelzések ellenére is csak hosszú idô múlva javít
meg, s ahol rossz az út, nagy a balesetveszély a sötétben. Több évi tapasztalat,
hogy a faluházban – annak ellenére, hogy
üzemel a fûtés – ilyenkor is kabátban lehet
csak ülni, ami ugyancsak visszatartó a hideg napokban. Mindezek ellenére azért
elgondolkodtató vajon miért van ez az
érdektelenség, közömbösség?!
Február 8-án együttes ülése volt a helyi
és a kajászói testületnek. Itt a 2010. évi
körjegyzôségi költségvetés, a körjegyzôségi
SZMSZ elfogadása és a 2008–2009-es
évekrôl szóló körjegyzôi beszámoló volt a
fô napirend. A költségvetést mindkét testület egyhangúlag elfogadta, mely kerekítve 50 millió forint, ami 41 millió bér- és
bérjellegû, 9 millió dologi kiadásból áll.
Mindkét testület értékelte a köztisztviselôk
munkáját, s számukra összesen 2,5 milliós
összegben hagyott jóvá cafetéria juttatást,
ami a juttatást terhelô adóval együtt

valamivel több, mint 3 millió forintot tesz
ki a költségvetésben. Ezt bôven fedezi az az
5 millió forint állami támogatás, ami a körjegyzôség miatt érkezik a költségvetésbe.
A beszámoló szerint a körjegyzôség
beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A
kajászói testület ugyan utalt kommunikációs hiányokra, s a kajászói polgármester
és alpolgármester kifogásolták, hogy jutalmazás terén nincs összhang a két település
dolgozóit illetôen és a polgármester
asszony nem kapott lehetôséget a törvényben biztosított egyetértési joga gyakorlásához. A körjegyzôi beszámolót Kajászó
testülete 3 igennel és 2 nemmel, míg Baracska testülete egyhangú igennel fogadta
el. Elhangzott, hogy az önkormányzatok
honlapjai nem felelnek meg a jogszabályoknak. Baracska már megtette az elsô
lépéseket. Akik figyelemmel kísérik, láthatják, hogy megkezdôdött a honlap megújítása, s remélhetôleg hamarosan az
elôírásoknak megfelelôen minden jegyzôkönyv, rendelet hozzáférhetô lesz, s a különbözô nyomtatványok is letölthetôk
majd.
Február 15-én tárgyalta a helyi önkormányzat költségvetését a képviselô-testület. A Kidoboló utóbbi számainak egyes
cikkeibôl már érzôdött, hogy a képviselôtestület tagjai között valami feszültség van.
Ennek okával ôk nyílván tisztában vannak,
hiszen azt csak ôk tudják, hogy zárt üléseken mi történik, mi hangzik el. Ugyanis

az egyik képviselô úr az ülés kezdetekor
megkérte képviselôtársait, hogy próbáljanak meg a ciklusból hátralévô idôben a
faluért dolgozni, ne a személyes indulatoké
legyen a fôszerep. Bevallom én mindig ezt
vártam, minden testülettôl, hogy elsôdlegesen a település érdekeit nézzék, az itt
élôk jobb körülményeiért és ellátásáért, a
lakóközösségért dolgozzanak! Az egy kicsit
talán érthetô is, hogy minden képviselô a
képzettségének, munkájának területét
igyekszik jobban képviselni, hiszen ott van
nagyobb tapasztalata, annak jó és árnyoldalait ismeri közelebbrôl. De tudomásul
kell venni, hogy nem minden helyi család
érdekelt az óvodában, vagy iskolában. Az
egészségügyben már több az érintett, ha
csak egy beutaló, vagy orvosi igazolás, alkalmassági vizsgálat vonatkozásában is, de
sajnos sokan vannak, akik betegségük
miatt gyakrabban kényszerülnek felkeresni
az orvosi rendelôt. A szabadidôs lehetôségek, érdekeltségek egyéntôl függôek; kinek az éneklés, kinek a kézimunkázás,
valamilyen sport, színház, film vagy könyvtárlátogatás a kedvelt elfoglaltsága. De úgy
gondolom, hogy egy kicsit minden
területre tekintettel kell lenni, mindenre
kell valamilyen összeget fordítani a közös
kasszából, hiszen az állami normatívák is
sok mindenre tartalmaznak bizonyos fedezetet. Nagyon csodálkoztam, mikor a
polgármester úr felhívta a figyelmet, hogy
témánként 1 alkalommal és 2 percben szólhatnak hozzá a képviselôk. Úgy gondolom,
hogy az érvek, viták, meggyôzések színtere
a képviselô-testületi ülés kell, hogy legyen,
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ne egymás háta mögött, utcai beszélgetések
során mondjanak véleményt. Ha nincs idô
arra, hogy az adott témában kellô alapossággal, részletezéssel kifejtse véleményét,
indokait a képviselô, számszakilag hiába
stimmel a költségvetés, a mindennapi életben úgyis bebizonyosodik, hogy melyik
feladat az, amire a tervezés hiányának ellenére is költeni kell, s késôbb bizonyosodik
be, hogy az általa javasoltak lettek volna
eredményesebbek, hasznosabbak, azok
szolgálták volna jobban a lakosság érdekeit.
A pénzügyi bizottság javaslatára a
testület döntött arról, hogy a 2010-es költségvetésben az intézmények közalkalmazottainak és egyéb dolgozóinak is magasabb összegû étkezési utalványt biztosítsanak. Jutalmat csak a polgármester részére terveztek.
A tavaly elkészült mûfüves pálya ez évi
fenntartására 1,6 millió forint van tervezve. A hallottak szerint ez a pálya tisztítását, karbantartását, s a megépítéséhez
szükséges hitel felvételével járó kamatot,
költségeket takarja.
Nem véletlenül hagytam utoljára a helyi
közlekedési helyzetet, amely gyalogosan
vagy jármûvel, kivétel nélkül minden
baracskait érint. Az utak kátyúzását, csapadékvíz elvezetését illetôen nem esett szó
arról, van-e rá valamilyen összeg tervezve a
költségvetésben. (Szükség az lesz!) A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
már a költségvetés elfogadása elôtt többet
kellett költeni hóeltakarításra, mint a tervezett 500 ezer forint. (Érdekes, hogy ennek ellenére mégsem hangzott el javaslat az
összeg növelésére, módosítására!) Elmondta a polgármester azt is, hogy pénzhiány
miatt 1 alkalommal nem történt meg az
utakról a hó letolása. Mi lakosok, viszont
ennek az egy alkalomnak hosszú ideig viseljük következményét, fôleg azokban a kis
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utcákban, ahol kevesebb a gépjármûforgalom. Elôször a nagy hóban volt nehézkes
a közlekedés, majd a letaposott hó miatt
lett balesetveszélyesen csúszós az út, a
járdákról nem is szólva! Sok ingatlantulajdonos elfeledkezett kötelességérôl, de
van, aki idôs kora, egészségi állapota miatt
képtelen rá, s bizonyos részeken a közterületeknek sincs gazdája. Tudomásom szerint
több jó fizikumú munkanélküli él a faluban. Biztosan lett volna rá lehetôsége az
önkormányzatnak, hogy alkalmi hómunkásként alkalmazza ôket, ami családjuknak
megélhetést, a lakosságnak jobb közlekedési lehetôséget nyújtott volna. Én köszönöm a postai és hivatali kézbesítôknek, az
orvosoknak, betegszállítóknak, ételszállí-
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tóknak és mindazoknak, akik a mostoha
útviszonyok ellenére helytálltak a lakosság
érdekében. Köszönet azoknak is, akik
önszorgalomból segédkeztek a járdák takarításában, hogy a kisebbek is könnyebben
jussanak el az óvodáig, iskoláig.
Szükség lenne Baracskán is 1–2 településôrre. Foglalkoztatásukra pályázat útján
lenne lehetôség, melyhez állami támogatás
jár. A feltételek a különbözô médiákban
sokszor elhangzanak. ôk nagyban hozzá
tudnának járulni a közbiztonság javításához, a környezeti rend és tisztaság biztosításának megteremtéséhez. Nem tudom
önkormányzatunk foglalkozott-e a lehetôség gondolatával?

Becsei Andrásné

Köszönô sorok
Úszásoktatás
A Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályos tanulói a Baracskai Önkormányzat támogatásával ebben a tanévben – az ôszi szünetet követôen – 10 alkalommal úszásoktatáson
vehettek részt Ercsiben, ahol szakképzett oktatók segítségével sajátíthatták el az úszás
technikáját. A tanfolyam tanítási idôben, a testnevelés órák keretén belül került lebonyolításra.
A harmadik osztályos gyermekek szüleinek nevében köszönöm a Baracskai Önkormányzat és a Kozma Ferenc Általános Iskola Vezetôinek, hogy lehetôvé tették a tanfolyamon való részvételt, mely az egészséges életre nevelésen túl számos élményt is jelentett
gyermekeinknek.
Informatikaoktatás
A Kozma Ferenc Általános Iskola tanulóinak informatika oktatásába vethettem egy
pillantást az elmúlt idôszak során. El kell mondanom, hogy gyermekeink a tanítási
órákon behatóan tanulmányozzák az informatika világának számos területét, különbözô
praktikus alkalmazásokat, programokat kezelnek (szöveget, táblázatot, saját honlapot
szerkesztenek, rajzolnak, sôt még akár idegen nyelven mesekönyvet is készítenek a
számítógép segítségével), a számítástechnika történetével, kialakulásával, a számítógép
felépítésével, használatával ismerkednek meg. Az informatikát tanító Attila bácsi órái
hangulatosak, a tananyagon túl aktuális érdekességeket, újdonságokat is bemutat a
gyerekeknek.
Köszönöm, a lelkesedést és odaadást, mely az informatika órák, valamint az egész
iskola légkörét jellemzi. Köszönöm továbbá az iskola vezetésének és tanárainak, hogy
tanulmányaim során mindennek részese lehettem.

Csepkéné Varjas Éva

Pentz Irma tanárnôtôl búcsúztunk, 2010. január 29-én, a budapesti
Szent Teréz templomban.
Szeretett Ica néni, életének 93. évében, a betegek szentségével
megerôsítve, január 5-én hazatért Mennyei Atyjához.
Ica néni a baracskai Katolikus iskola, majd az államosítást követôen, az állami Általános iskola tanára volt több évtizeden át.
Generációkat tanított szigorú szeretetével a tudás megszerzésére, és
mind arra, ami fontos az életben. Értette a család fontosságát és
elfogadta a hivatás ajándékának kegyelmét. Szabadidejét is
tanítványainak szentelte, mindig valami szépre,
hasznosra okított, nevelt minket. Éneklésre,
néptáncra tanított, együtt varrtuk, hímeztük a
ruhákat, kötényeket, blúzokat a házának tornácán. Hogy
szívesebben tevékenykedjünk, bíztatásként süteményt, teát kaptunk
Tôle. Még most is érzem a házának kapujában lévô jázmin illatát. ô
volt az is, akihez bizalommal fordulhatott bárki tanácsért, vagy csak
egy jó szóért.
Hivatása gyakorlásában az Istenbe vetett mély hite vezette, melyet a vasárnapi szentmisén való részvétellel hitelesített, még akkor
is, amikor az ’50-es években az tiltva volt a pedagógusoknak.

Meggyôzôdésem, hogy hitéhez élete végéig hûséges maradt, és teljes
szellemi frissességgel, készen állt a Nagy Útra. 2009. nyarán beszéltem Vele telefonon, ekkor még a következôkre intett: „Életed végéig
maradj hûséges az Istenhez és a templomodhoz, és mindennap tornázz! Ha az elôbbit megtartod, egészséges lesz a lelked, az utóbbitól
a tested is.”
Ica néni valódi pedagógus volt, úgy gondolom, egy teljes pályát
futott be: tanított, nevelt, épített és Istenhez vezetett.
Földi hamvainak búcsúztatásán, szép számmal vettünk részt: a
hozzátartozói mellett, volt tanítványai, valamint a baracskai polgármesteri hivatal képviseletében Boriszov Zoltán polgármester úr,
akinek ezúton megköszönöm, nagylelkû támogatását, a kisbusz és a
tisztelet virágainak biztosításáért.
Emlékezésem azzal a gondolattal fejezem be, hogy a halállal a
szeretet nem szûnik meg, csak más lesz, a mennyországgal kapcsol
össze az egymásért való imádság által. A hívô ember a feltámadásba
és az örök életbe vetett hittel, imádkozva gyászol.
Ica néni emlékét szeretettel megôrizzük.

Búcsúztunk

Tisztelettel: Nagyné Kiss Kamilla
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Tisztelt panaszkodó Anyuka!
Köszönetnyilvánítás
Rendkívül meglepô számomra, hogy Ön kifogásolja a saját
munkaidômben és munkahelyemen, a gyermekekkel szembeni
ellátási kötelezettségem végzését.
Ön szerint a többi gyermeknek, szüleiknek és nekem, az
orvosuknak meg kellett volna várni, amíg ön „nyugodt 10 percet”
beszélgetéssel tölt? Talán engedélyt kellett volna kérnem Öntôl, a
várakozó gyermekek behívására a saját rendelési idôm alatt?
Elég érdekesnek tûnik az etikáról alkotott véleménye, de bízom
benne, hogy a többi szülô ezt másképp látja!
A kioktatást az idôbeosztásomról pedig visszautasítom, hiszen
én orvosként végzem a feladatom az egészségügyben!
Úgy gondolom, hogy én akkor veszek figyelembe másokat, ha
legjobb tudásom alapján a munkámat végzem, és a közösség
érdekeit szolgálom.

Dr Kolumbán Ottilia
háziorvos

EGÉSZSÉGÜGY

Orvosi ügyelet
(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008
Hétköznap 16 órától, másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig.
Ünnepnapokon az ünnepnap elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô munkanap 8 óráig hívható az ügyelet.
Az orvosi ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás út 10.
Általános segélyhívó szám (baleset, rosszullét, szülés): 104
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 8–17 óráig
orvosi ügyelet mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1.
alatti rendelôben (kizárólag járóbeteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet
látja el. Az ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér
meglelelô informálása a betegek érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a helyszínre érkezô orvos
a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

Nagy szeretettel köszönöm meg mindazoknak, akik személyes megjelenésükkel lélekben és imádságukkal kísérték el drága testvéremet, Barta Laurát az utolsó földi útján.
Köszönöm a sok gyönyörû virágot, amivel befedték a komor
sírhalmot. Köszönöm a nagyon szép éneklést, továbbá az áldott
igehirdetést és az I.N.R.I. Temetkezési és Szolgáltató Bt-nek a
kegyelettel végzett szolgálatát.
Köszönet a vasárnapi istentiszteleten, az úrasztalán elhelyezett gyönyörû virágokért is.
Dr. Barta Judit
Nekem mindenki testvéremmé lett. Baracskán fogok maradni
és akarom szolgálni az urat azzal a nagy hittel, amit elnyertem
az úrtól kegyelembôl, hit által. És nekem már a földi élet is
örökéleti, de ahhoz, hogy odajussak nekem is meg kell halnom,
fel kell támadnom, Jézus Krisztus színe elé kell állnom és hiszem, hogy a jobb keze felé állítja mindegyik, istentôl tanult
szeretettel szeretett családtagomat, mert Jézus Krisztus meghalt
mindegyikünk bûnei miatt, hogy nékünk örökéletet szerezhessen. ô mindannyiunknak az örökéletet rendelte és hív, keres
minket, csak halljuk meg a hívó szót és higgyünk benne, és Jézus
Krisztust, megváltónkat engedjük be szívünkbe. Ez nagyon
sürgôs mindannyiunknak, mert nem tudhatjuk, hogy mely órában, percben következik be a halál. Mindig legyünk lelkünkkel
erre készen és akkor örökéletet nyerünk.
(Az itt olvasható köszönetnyilvánítás a szerkesztô hibájából nem
került bele az elôzô kiadásba, amiért nyilvánosan elnézést kérek az
érintettektôl! szerk.)

Közérdekû nyitva tartások

Kidoboló

IMPRESSZUM

Gyógyszertári ügyelet
Március
6–7.: Ercsi
13–14.: Martonvásár
15–20–21.: Ráckeresztúr
27–28.: Ercsi
Április
3–4.: Martonvásár
10–11.: Ráckeresztúr
17–18.: Ercsi
24–25.: Martonvásár
Május
1–2.: Ráckeresztúr

Megjelenik:
havonta
Felelôs kiadó:
Baracska Község Képviselô-testülete
A szerkesztôség
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Rovatvezetôk:
Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna
Hirdetésfelvétel:
az Önkormányzat épületében

BARACSKA–KAJÁSZÓ KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZÔSÉGE (SZÉKHELY: BARACSKA,
KOSSUTH U. 29.)
Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–16.30;
Csütörtök: 8–12, 13–15.30
FOGORVOS
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
(az iskola épületében): kedd: 12–14

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-59

Telefonszámok:
Martonvásár:
(06-22) 569-146
Ráckeresztúr:
(06-25) 455-812
Ercsi:
(06-25) 505-790

A következô szám lapzártája:
március 17.,
várható megjelenés:
április 1.
A szerk.

http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám:
Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet:
57800057–10007297
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