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Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fû kinô utánad.
A bûn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.
Ne vádolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódits,
ne csatlakozz a hadhoz.
Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.

Emlékezz, hogy hörögtél
s hiába könyörögtél.
Hamis tanúvá lettél
saját igaz pörödnél.
Atyát hivtál elesten,
embert, ha nincsen isten.
S romlott kölkökre leltél
pszichoanalizisben.
Hittél a könnyü szóknak,
fizetett pártfogóknak
s lásd, soha, soha senki
nem mondta, hogy te jó vagy.
Megcsaltak, úgy szerettek,
csaltál s igy nem szerethetsz.
Most hát a töltött fegyvert
szoritsd üres szivedhez.
Vagy vess el minden elvet
s még remélj hû szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.

1937. július-augusztus
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Baracskaiak! Újságunk elôzô számának megjelenése óta képviselô-testületünk egy alkalommal ülésezett,
ezen a következô témák kerültek napirendre:

Közbiztonság – saját rendôr?
A Gárdonyi Rendôrkapitányság tájékoztatóját a település közbiztonsági helyzetérôl a képviselô-testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A tájékoztató
terjedelme miatt a lap hasábjain csak kivonatos részeket
közlünk belôle. Évek óta ugyanazon, már-már megoldhatatlannak tûnô probléma körül keringünk: a település
belterülete legalább 7–8 földútról közelíthetô meg, miáltal
a bûnözôk igen könnyen el tudják érni a település belterületét, és ami a lényeg: ugyanilyen könnyen tudnak elmenekülni is. Ugyancsak évek óta megoldatlan a körzeti
megbízotti állás betöltése. Tudomásul kell vennünk, hogy
ha körzeti megbízottat szeretnénk, akkor valami kedvezményt: például szolgálati lakást vagy albérleti hozzájárulást
kell felajánlanunk, különben senki sem fog jelentkezni az
állás betöltésére. Elhangzott a megbeszélésen az is, hogy az
idôs, egyedül élô emberek számára az eddiginél szélesebb
körû tájékoztatást kell nyújtanunk, mert ôk elsô számú
célpontjai a csalóknak, betörôknek.

Könyvtár – megoldás a Faluház?
Röviden a községi könyvtár munkájáról: A Kozma Ferenc Általános Iskolában tulajdonképpen két könyvtár mûködik, az egyik az iskolai, a másik a községi könyvtár. A
községi mûködésének problémáit a helyiség nem megfelelô nagysága, illetve a település központjától való távolsága
okozza. Igazi helye a Faluházunkban lenne, de mint a gyakorlat bebizonyította, ott sajnos nem tudjuk megfelelôen
védeni, óvni a könyveket. A megoldás hosszú távon az lehet, hogy a faluházon belül le kell választani a könyvtárnak
alkalmas területet, ahol a könyveket védeni tudjuk a portól
és egyéb rongálódástól. Bár ezt véleményem szerint nem
érdemes elsietni, mert a könyv-mûveltségtôl az interneteskultúra irányába való rohamos eltolódás rövidesen új
lehetôségeket, ugyanakkor és problémákat is fel fog vetni.

Bizottságok – szemünk fénye
A testület megtárgyalta és elfogadta a bizottságok beszámolóit. Kisebb vita alakult ki a Jogi és Ügyrendi Bizottság
létjogosultsága felôl, de végül is a testület a szervezet megmaradása mellett döntött. Önálló napirendi pontként a
testület a helyi szociális rendelet aktuális felülvizsgálatát is
megtette. Döntöttünk arról is, hogy az úgynevezett „szemünk fénye” program keretében intézményeinknél felméretjük a világítást, és amennyiben indokolt, teljes világításkorszerûsítést hajtunk végre.

Pályázatok – lehetôség a megújulásra?
Végezetül – bár ez nem volt téma – szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban
milyen pályázatai vannak, megvalósulóban vagy terv alatt.

1. Mint már többször jeleztem, a vasútállomásra kivezetô kerékpárút megépítésre nyertünk 32 millió forintot; ez
a teljes kivitelezési költség 80 százaléka. Ez az összeg tartalmazza egy részben fedett, 120 egységes kerékpártároló
megépítésének költségét is.
2. A község önkormányzatának külsô tatarozása, játszótér felújításra, illetve parkosításra mintegy 40 millió forintos pályázatunk van benyújtva „Baracska község településközpontjának felújítása” címmel. Ez egy kétfordulós pályázat, ahol az elsô fordulón sikeresen túljutottunk. A pályázat teljes támogatottságú, azaz a községet csak a kiadások
forgalmi adója terheli.
3. Mint már Önök elôtt is ismeretes, 10 millió forintot
nyertünk egy 20 személyes kisbusz beszerzésére. Ehhez
várhatóan 2–3 millió forintot kell hozzátennünk.
4. Sikeres pályázatunk van az általános iskola technikai
felszerelésének felújítására (írásvetítô, interaktív tábla, tv,
stb.), ehhez sem kell önerôt biztosítanunk.
5. A napokban a Kozma Ferenc Általános Iskola „kompetencia alapú oktatás, egyenlô hozzáférés innovatív intézményekben” címmel nyújt be pályázatot 15 millió forintra,
amelyhez ugyancsak nem szükséges önerô.
6. Kistérségi szinten szándékozunk pályázatot benyújtani a baracskai tagóvoda infrastruktúrájának korszerûsítésére, 7 millió forint értékben.
7. Közel egy évi várakozás után született meg a döntés
arról, hogy Baracska község is támogatást, mégpedig 20
millió forintot nyert egy új egészségház építésére. Maga az
összeg az épület várható bekerüléséhez, 65 millió forinthoz
képest nem jelentôs, de tudomásul kell venni, hogy egészségház építésére a közeljövôben már nem nagyon lesz pályázat kiírva, tehát csak önerôbôl lehetne új egészségházat
építeni. Ezért az elnyert 20 millió forintot meg kell
becsülni és fel kell használni.
8. Mint már korábban is elhangzott, az önkormányzat
hosszú távú fejlesztés keretében mûfüves „grund” pályát
épít az iskola területén.
9. Már a tavalyi esztendôben tájékoztattam önöket
arról, hogy az idén 3 millió forintos támogatással felújítjuk
az emlékparkot, amelyhez az önkormányzat 750 000 Ft
önerôt biztosít.
Mint azt Önök is látják, az egészségház megépítésén
kívül a tervezett építésekhez és felújításokhoz a pályázati
pénzek adják az alapot, az önkormányzatnak keveset kell
ezekhez hozzátenni. Mégis, ez a „kevés” is sok lehet egy
kötött gazdálkodású, és fôként csak magára számítható település esetében, magyarán: bizony, gondot jelent az önerô
biztosítása. Ennek ellenére úgy gondolom, még ha hosszú
távú hitel felvételével is, de a nyertes pályázatokat meg kell
valósítani. Az uniós források két-három éven belül történô
beszûkülése után az ilyen kisebb és behatárolt lehetôségekkel rendelkezô településeknek, mint mi is vagyunk, jóideig
nem nagyon lesz lehetôségük komolyabb fejlesztésekre.
Boriszov Zoltán, polgármester
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ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Mi a baj
a Kozma Ferenc Általános Iskolával?!
Egy nagyom kellemes programon
vettünk részt polgármester úrral február 23-án. A Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatónôje – Kárpáthegyi Józsefné – és leendô elsôs
tanító nénije – Schaffer Ferencné Kati néni – meghívta a szeptemberben
elsô osztályba készülô gyermekek
szüleit, s magukat a gyermekeket is
egy kis iskola bemutatóra. 36 felnôtt
tisztelte meg az iskolát, szinte valamennyi iskolába készülô gyermek
családjából eljött valaki. Külön öröm
volt látni Végi Péterné tagóvodavezetôt és Kiss Józsefné óvó nénit,
akiknek a részvétele számomra azt
sugallta, hogy június után is fontos
lesz számukra apróságaik sorsa.
Miközben megnéztem a bemutatófilmet, meghallgattam az igazgatónô és a tanítónô tájékoztatóját, azon
gondolkodtam, miért jár a baracskai
iskolába kevés gyermek? Gondolataimat szeretném most megosztani
Önökkel, olvasókkal.
Régebben – 10–12 évvel ezelôtt –
még nem tudtam vitatkozni azzal a
szülôvel, aki környezô településre
íratta be fiát-lányát – nyomós indokokat mondtak. Voltak köztük infrastruktúrális okok, voltak személyes
okok és voltak pedagógiai okok is.
Néhány éve azonban már sok minden megváltozott a Kozma Ferenc Általános Iskolában. Igaz továbbra sincs
tornaterem, de vannak lelkes pedagógusok, akik két tanterem nagyságú
helységben, illetve egy gyönyörû
parkban edzik az ifjúságot. Nincs
uszoda, de mostantól lehetôséget kap
minden gyermek, hogy iskolaidôben,
ingyen megtanulhasson úszni. (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy vajon
tudják-e a kedves szülôk, hogy a másik iskolába járó baracskai gyermekek
hányszor és milyen fondorlatosan
húzzák ki magukat gyakran a testnevelés óra alól, vagy az úszásóra
alól?)
Van idegen nyelvi labor, van számí-

tástechnika terem, könyvtár, digitális
tábla, kultúrált étkezô, gyönyörûen
gondozott udvar, erdô. Ennyit az
infrastruktúráról. Az itt tanító pedagógusok nagyon sok továbbképzésen
vettek, vesznek részt azért, hogy szinte már személyre szabottan tudjanak
foglalkozni a diákokkal. (Természetesen a szülôi felelôsséget, kötelezettségeket nem vehetik át!) Fejlesztô
foglakozásokat tartanak a lassabban
haladó gyermekeknek, korrepetálnak
ha kell, vagy versenyre készítenek fel,
szakköröket indítanak. Olyan módszertani ismerettel rendelkeznek a
pedagógusok, amely némelyikérôl a
környékbeli iskolákban nem is hallottak. Minden tantárgyat megfelelô
szakos pedagógus tanít – ami nem
mindig volt így, s ez nyomot is hagyott annak idején a színvonalon.
Színházba, múzeumba, kirándulni,
táborba viszik a tanárok, tanítók
diákjaikat. Programokat szerveznek,
melyekre meghívják a szülôket is,
nyílt napokon tekinthet be mindenki
az iskola életébe, órákon vehet részt.
Mûvészeti oktatást is szervez az iskola, helyben vehetnek részt a tanulók furulya, szintetizátor-zongora,
gitár oktatáson, valamint dobolni is
tanulhatnak. Minderrôl mûvészeti
tagozatos bizonyítványt is kapnak.
Természetesen tovább folyik a
néptánc oktatás, ami egyre kedveltebb lesz. Két idegen nyelv – a német
és az angol – közül lehet választani.
Eddig jutottam gondolataimban,
de igazi okot nem találtam arra,
miért is kellene utaztatni egy 6 éves
gyermeket hidegben, melegben. Miyen pluszt kaphat még, ami korának
megfelelô? Vagy nem tetszett valamelyik pedagógus? Máshol minden
tanár, tanító mindig kedves, mosolygós, bocsánatot kér a tanulótól ha
fegyelmezetlen – vagy ott mindegy?
Más iskolában nincs követelmény,
nincs házirend, nincs lecke – amit
meg kell a szülônek is nézni? A szom-

széd is oda viszi, már csak nem maradok le én is?! Azt mondták a vasútállomáson, hogy hallották, rossz a
baracskai iskola! S sorolhatnám még
az igen „nyomós” indokokat. Természetesen, akin látszik, hogy jó sportoló válik belôle, vagy szülôk munkahelyük miatt kénytelenek vinni
magukkal gyermeküket, vagy már ott
tanul a testvér – teljesen érthetô a
döntés. (Tapasztalatom szerint ôk
viszont nem hangoztatják a fenti
„nyomós” okokat!)
Eddig jutottam gondolataimmal, s
körülnézve a felnôtek arcán, örömmel nyugtáztam, a mostani nagycsoportos szülôk felelôsségteljesen
szeretnének dönteni.
Az írásom címében feltettem egy
kérdést – Mi a baj a Kozma Ferenc
Általános Iskolával? – amire ezután a
szülôi értekezlet után a válaszom:
semmi egyéb, mint bármelyik szomszédos település iskolájával. Ezt mint
vezetôként dolgozó pedagógus és
szaktanácsadó is megerôsíthetem!
Természetesen gondok-bajok itt is lehetnek, de a megoldás az igazgatónô,
a tantestület kezében van – már ha
tudnak a problémáról!
Nemzeti Ünnepünk alkalmából a
hagyományoknak megfelelôen a
nagycsoportos óvodások és a Kozma
Ferenc Általános Iskola 4.osztályos
tanulói és néptánccsoportja adták a
mûsort. A zsúfolásig megtelt Faluházban (nem túlzás!) olyan megemlékezésben volt részünk, amilyenre
nagyon ritkán. Dr Antal Ida képviselôasszony érzelmekkel átfûtött verse
után Kárpáthegyi Józsefné igazgató
asszony mondott ünnepi beszédet.
Öröm volt nézni a Kiss Józsefné Kati
néni és Radicsné Bakonyi Beatrix
óvónôk által felkészített magyar
ruhás csöppségek táncát, játékát.
Komoly, az ünnep jelentôségét átérzô
4. osztályosok mûsora, mely Tóth
Zoltánné, Györgyi néni felkészítésének eredménye, igen méltó volt
az ünnephez. A néptánccsoport bemutatója nagyon tetszetôs volt – köszönhetôen a lelkes tanulóknak és
Vajda Rozália néptánctanárnak. Az
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iskola énekkara zárta a mûsort, nagyon szép, bôséges elôadásukkal, melyet Reiner Renáta ének tanárnô állított össze és kísért gitárral. Aki úgy
döntött, eljön erre az egy órára, érzelmekben igen gazdagon térhetett
haza.

Miközben néztem a színvonalas
mûsort, a nagyon szépen felöltözött,
fegyelmezett, intelligens, felkészült
gyermekeket, az óvó nénire, tanító
nénire, tanárnôre s a közönségre is
figyelô szemeket, hallgattam a gyönyörû kiejtésû, hangsúlyozott verse-
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ket, dalokat – ismét feltettem magamnak a kérdést, mely már nem is
kérdés, hanem felkiáltás:
Mi a baj a Kozma Ferenc Általános
Iskolával?!
Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

KÉPVISELÔI SOROK

A katasztrófavédelem szükségessége
Kinek a kezében van a föld jövôje?
A világméretû fölmelegedés minden idôk legsúlyosabb
problémája, amellyel az embereknek szembe kell néznie.
Ha szeretnénk sikeresen megoldani ezt a problémát, halogatások nélkül és határozottan kell cselekednünk, olyan
érettséget mutatva, amely nagyon ritkán jellemez minket
társadalmat vagy mint fajt.
Vajon éretten fogják kezelni az emberek ezt a problémát? Sok minden ez ellen szól: a közöny, a kapzsiság, a
tudatlanság, a befektetôi érdekek, a fejlôdô országokban
tapasztalható gazdagság utáni hajsza, és azoknak a millióknak a gondolkodásmódja, akik nem akarnak változtatni az energiafogyasztással járó életvitelükön.

A katasztrófa fogalma, fajtái
A katasztrófa görög eredetû szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi életek,
az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. Olyan bekövetkezett, vagy küszöbön álló esemény, amely több ember életét, biztonságát, vagy életkörülményeit veszélyezteti. A köztudatban azokat az eseményeket is katasztrófaként éljük meg, amelyek társadalmi szinten nem azok.

Eredetük vagy jellegük szerint
• Természeti katasztrófák:
A természeti katasztrófákkal szemben az ember kiszolgáltatott, kialakulását, bekövetkezését nem, vagy csak ritkán tudja megakadályozni, vagyis a természet erôinek hatására elemi csapásként fordulnak elô. Bekövetkezésük,
kialakulásuk részben elôre jelezhetô (pl.: árvíz), másrészük nem (pl.: a földrengés).
E témakörön belül csoportosíthatjuk:
– Földtani (geológiai): így a földrengés, földcsuszamlás, hegy- és kôomlás, meteorit becsapódás, talajsüllyedés, iszapár, gátszakadás.
– Meteorológiai (hidrológiai): felhôszakadás, szélvihar,
forgószél, jégesô, jegesedés, hideghullám, hófúvás, lavina, köd, villámcsapás, erdôtûz, belvíz, árvíz, tengerár,
szökôár, vízminôség-romlás, aszály, hôhullám.
– Biológiai (ökológiai): járványok (emberi, állati,
növényi), kártevôk elszaporodása, túlnépesedés,
fertôzések.

• Civilizációs katasztrófák
Alapvetô jellemzôje, hogy emberi tevékenységgel függnek össze. Helytelen emberi beavatkozás, szándékosság,
vagy technikai hibák hatására következnek be. Ebbe a kategóriába tartozik a társadalmi katasztrófák legnagyobbika a háború is. Ezeknek egy jelentôs része szoros összefüggésben vannak az adott ország társadalmi, politikai viszonyaival. Más részük mûszaki, technikai hibákkal, szabályszegésekkel, gondatlansággal. A társadalmiból kiemelném a terror, szabotázs, felkelés, bûnözés, fegyveres
összecsapás, háború, sztrájk, blokád, politikai, etnikai
zavargás, elszegényedés, egészségkárosítás, gyilkosságok,
légi kalózkodás, robbantások, bombariadók, szándékos
károkozás.
Közelebbrôl szemlélve a Geológiai katasztrófák körét:
– Földrengés: A szeizmológia vagy földrengéstudomány, a geofizikának a földrengésekkel, azok regisztrálásával és a Föld szerkezetének vizsgálatával foglalkozó
ága. Ahonnan a földrengés elindul a föld mélyében, hipocentrumnak nevezzük, ez akár 700 km mélységben is lehetséges. E fölött található a föld felszínén az epicentrum, az okozott károk itt a legjelentôsebbek. Az epicentrumból a rengések koncentrális körök formájában
lökésekkel (hullámokkal) terjednek. A földrengéseknek
további jellegzetessége, hogy igen gyors lefolyásúak. Mûszerek jelezhetik ugyan a megnövekedett mélységi feszültséget, de a kitörés idejére és erejére nem adnak megbízható jelzéseket. A távoli ágyúdörgésre emlékeztetô
hangokat egy-két percen belül követi a pusztító rengés.
Ennyi idô áll rendelkezésre az épületek elhagyására. Civilizált területen a dominó elv alapján gyakran fellépnek
a másodlagos, harmadlagos károk is. Szétszakadnak a
gázvezetékek, amelyek robbanásokat, tüzeket okozhatnak, gátak szakadhatnak át, árvizet okozva, a leszakadó
áramvezetékek akadályozzák a kimenekülést és a mentést.
– A Földcsuszamlást több tényezô is okozhatja: a földrengések, robbantási mûveletek, a talaj eróziója (a túlzott
fakitermelés, intenzív legeltetés, szántás felégetés következtében), a heves esôzés. A gyökérzet talajrögzítô hatása
jól ismert, ha a talaj szerkezete meglazul, földcsuszamlás
következhet be, amely mindent elpusztít ami útjába kerül. A legveszélyesebb idôszak a kora tavaszi esôzések
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ideje. Fokozottan veszélyes területeknek számítanak a
hegy- és domboldal közelében elterülô települések. A törmelék akár 70 km/h-s sebességgel is zúdulhat lefelé. A
mozgó föld magával sodorja a nehéz sziklákat és a növényzetet, lerombolja az épületeket, az utakat, elszaggatja
a villanyvezetékeket. A földcsuszamlás áldozatait iszap és
törmelék temetheti maga alá.
– Az árvizek kialakulása viszonylag nagy biztonsággal
elôre jelezhetô, ám a lefolyásuk mértékét és minôségét a
napi idôjárás, a védmûvek állapota jelentôsen befolyásolja. Statisztikai adatok alapján kisebb vagy közepes árvízzel
két-három évenként, jelentôs árvízzel öt-hat évenként,
rendkívüli árvízzel pedig tíz-tizenkét évenként számolhatunk. A nagyobb árhullámok tartóssága (idôtartama) a folyók felsô szakaszán öt-tíz nap, az alsó szakaszon akár ötven napot is meghaladó lehet. Az árvíz
akkor veszélyezteti a lakosságot: a) ha az árvíz magassága
meghaladja a töltés magasságát, b) ha gátszakadás következik be.
– A belvíz kialakulásában az emberi gondatlanság is
szerepet játszik. Külterületen a helytelen mezô- és erdôgazdasági mûvelés, belterületeken a mély fekvésû terület
beépítése okozhat belvízkárokat. A szennyvízcsatornázás
elmaradása, a csatornák betemetése szintén növeli a
belvízveszélyt. Nagyon fontos a vízelvezetô árkok tisztán
tartása.
• Idôjárási katasztrófák
A globális klímaváltozás egyik súlyos következménye,
hogy megnôtt a szélsôséges idôjárási események száma és
súlya. Magyarországon fokozottan számítani lehet
mindegyik fent említett jelenségre, sôt kumulált hatására
is. A fenti jelenségek többségének megbízható elôre jelezhetôsége 24–72 óra, ezért a védekezés elsôsorban a
megelôzésre, kárenyhítésre koncentrálódik. A szél önmagában is lehet katasztrófa elôidézôje. A szél sebességén a
levegô mozgásának sebességét értjük. Mérsékelt szél
esetében 15–20 km/h, élénk szélnél 29–40 km/h, erôs
szél esetében 43–58 km/h, viharos szélnél már 61–86
km/h, erôsen viharos szélben eléri a 90–115 km/h-t, e
felett már orkánnak nevezhetô. A 70 km/h-nál erôsebb
szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat: a) szilárd építményekrôl leszakíthatja a tetôfedeleket, b) súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és
távbeszélô berendezések vezetékeit, c) könnyû épületeket
dönthet össze, akadályokat idézhet elô, fákat dönthet ki.
– Villámcsapás: Az emberek legnagyobb része fél a
villámlástól. S ez a félelem nem is alaptalan, hiszen rengeteg olyan esetrôl hallottunk már, amikor a villám nagy
pusztításokat végzett. A villám légköri elektromosság kisülése, fény- és hangtani jelenség, valamint mennydörgés
kíséretében, amely a felhôk között, könnyen gyúló anyagokat gyújt, fémeket olvaszt, folyadékot elpárologtat. A
villámlás idôtartama a másodperc milliomod részétôl
néhány tízezred részéig terjed, másodpercenként 1601600 km-es sebességgel halad és akár 30000 °C-os hô-
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mérsékletet idézhet elô. A villám hatása az emberre: a
villámcsapás fájdalmat, égési sérüléseket és akár sokkot is
elôidézhet. A legfôbb veszély, hogy az izmok görcse miatt
az életfontosságú funkciók leállnak.
– Szélsôséges téli idôjárás: Az erôs téli lehûlés, intenzív
havazás idejében jelezhetô, ezért megfelelô elôrelátással
fel lehet rá készülni. A várható következmények: Fennakadások lehetnek a közlekedésben, akadozhat az alapvetô élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, betegszállítás, a gyógyszerellátás. A hófúvások településeket
zárhatnak el a külvilágtól. Az utakon elakadt gépjármûvek utasai veszélyben vannak, testhômérsékletük lehûl,
fagyási sérüléseket szenvedhetnek. Átmeneti zavarok keletkezhetnek az áram-, víz-, gázszolgáltatásban. A hó súlyától az épületek tetôszerkezete károsodhat. Figyelmeztetésként – alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni
védekezéshez. Az alkohol kezdeti élénkítô hatása után
csökken a helyzetfelismerô-, teljesítô-, és ítélôképesség.
Kihûlést, megfagyást eredményezhet.
Tudnivalók a jégen történô biztonságos tartózkodáshoz:
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha
a jég kellô szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A
gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor
tekinthetô kellô szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy
meghaladja a 10 cm-t. A folyóvizek jégalatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elô, apadás következtében a
látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Ha beszakad a jég alattunk: azonnal
feküdjünk hason a jégre lehetôség arccal a part felé és
lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehetô legnagyobb felfekvési felülettel) kússzunk a part felé. A jég beszakadását rendszerint elôre jelzi a ropogás és recsegés, a
rianások megjelenése, a jégfelület süllyedése, ekkor még
a beszakadás elkerülhetô.
– Aszály: nagy hôséggel párosuló hosszan tartó csapadékhiány, a meteorológiai elemekhez hasonlóan véletlenszerû jelenség, földrajzi kiterjedését, súlyosságát nehéz
elôre jelezni. A szárazságot erôsítô további tényezôk a
magas hômérséklet, az alacsony páratartalom és az erôs
szél. Aszály idején a növényzet kipusztul, nem lehet
aratni. Ez súlyosan érinti a környék állatvilágát és
embereket is. Megnô az erdôtüzek veszélye is.
– Hôhullámról akkor beszélünk, ha három egymást
követô napon a napi átlaghômérséklet 26,6 °C felett van.
A kánikula bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok (pl.: a csecsemôk, a kisgyerekek,
a 65 évnél idôsebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és
magas vérnyomásban szenvedôk). Egyik fontos védekezés: ne igyunk kávét, alkoholt, magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítôket. Javasolt a víz, ásványvíz, tea,
szénsavmentes üdítô, paradicsomlé, aludttej, kefir,
joghurt, levesek fogyasztása.
Terrortámadás: A leggyakoribb terrorcselekmények:
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repülôgép-eltérítés, gyilkosság, öngyilkos merényletek,
emberrablás, bombariadó, bombázás, számítógéprendszer támadása, vegyi-, biológiai-, nukleáris- és radioaktív
fegyverek használata. A terrorcselekmények célpontjait
nehéz behatárolni. Általában a könnyen sebezhetô,
kevéssé védett, szimbolikája, vagy funkciója révén jelentôséggel bíró, sok ember által látogatott épületek,
épületegyüttesek számítanak veszélyeztetett objektumoknak. E kategóriába tartoznak: a katonai, kormányzati,
polgári épületek, a nemzetközi külképviseletek, a közlekedési csomópontok (autóbusz, vasút, metro, repülôtér),
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az energetikai ellátórendszerek, és a bevásárlóközpontok.
A katasztrófavédelemre az ember életét, egészségét,
vagy a társadalmi ellátó rendszerek (közmûvek, közellátás stb.) normális mûködését veszélyeztetô terrorcselekmények bekövetkezése esetén jelentôs feladatok
hárulnak.
A magam részérôl itt le is zárom a tájékoztatást és adja
meg a választ Önöknek a szakember „Ha megszólal a
sziréna” cím alatt.
Baracska, 2009. március 9.
dr. Antal Ida képviselô

Kivonat a Gárdonyi Rendôrkapitányság
vezetôjének beszámolójából
A 2008. év során legfontosabb feladatunk volt, hogy törvényes keretek között mûködve megfeleljünk a
lakosság rendôrséggel szemben támasztott elvárásainak. Törekedtünk
egyrészt arra, hogy a rendôrkapitányságon folyó szakmai munka
színvonala emelkedjen, másrészt arra, hogy az állampolgárok hiteles tájékoztatására nagyobb hangsúly helyezôdjön. A rendôrkapitányság az
elé kitûzött célokat összességében
megvalósította. Kiemelt feladatként
jelentkezett a turisztikai szezon
rendôri biztosítása.
Az illetékességi területünk bûnügyi szempontból továbbra is a
közepesen fertôzött kategóriába tartozik. Az ismertté vált bûncselekmények száma az értékelt idôszakban – 7,1%-kal – 1437-re emelkedett. Az állampolgárok személy- és
vagyonbiztonságát súlyosan sértô, a
közbiztonságot jelentôsen veszélyeztetô erôszakos bûncselekmény
területünkön nem történt.
Baracska községben 2008-ban 87
bûncselekmény vált ismertté, a tízezer lakosra jutó bûncselekmények
száma 318,1 volt, amely a rendôrség
egészének átlagát nem éri el. A
tavalyi évi 208,6-es adatához viszonyítva azonban számottevô az emelkedés. Az elmúlt hét évben Baracskán regisztrált bûncselekmények
adatait összevetve kitûnik, hogy a
2004-2005-ben tapasztalt negatív
csúcsot követôen, az elmúlt két év
kedvezô folyamatai után ismét a

2002-es és 2003-asévek szintjén állt
a bûncselekmények száma.
Baracska területén a korábbi évekhez hasonlóan az összes ismertté vált
bûncselekmény (87) közül a vagyon
elleni bûncselekmények domináltak
(61). Néhány kivételtôl eltekintve
valamennyi kategóriában emelkedés
tapasztalható.
A Gárdonyi Rendôrkapitányság
bûnügyileg legfertôzöttebb területei
– sorrendiség nélkül – Velence és Velencefürdô, Agárd, Gárdony, Martonvásár, Baracska, melyeket követnek az illetékességi területünkhöz
tartozó egyéb települések.
A Martonvásári Rendôrôrs illetékességi területén a települések létszámának megfelelôen a legtöbb bûncselekmény Martonvásáron történt
(132), majd ezt követi Baracska (87).
Harmadik a sorban Kajászó (37),
majd Tordas (30), végül Gyúró (17).
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2009. évre a vagyon elleni bûncselekmények számának növekedése
prognosztizálható. Várható továbbá,
hogy a társadalom egyes csoportjai
közötti szakadék tovább fog mélyülni, egyesek tovább növelik vagyonukat, míg egy másik réteg napi megél-

hetése is megoldhatatlanná válik. A
közelünkben lévô nagyvárosokban
(Budapest, Székesfehérvár, Érd) a
közterületi rendôri jelenlét idôszakos fokozásával azonos arányban
érezhetô, a bûnözôk környezô településekre történô átutazása a Velencei-tavat övezô települések lakott- és
hétvégi házas területeire.
Az Ercsiben telepített térfigyelô
kamerák már az értékelés készítésekor éreztetik „bûnözés exportáló”
hatásukat, így a rendôrkapitányság
illetékességi területének északi részén vélhetôen emelkedni fog a vagyonelleni bûncselekmények száma.
Ennek ellensúlyozására fokozott ellenôrzést rendeltünk el 2009. január
20-tól február 16-ig, amelynek révén
az értékelés készítésekor gyakorlatilag nem regisztráltunk bûncselekményt.
A Baracska területén elkövetett
bûncselekmények felderítési eredményessége 27,7%, ami a korábbi évek
40% körüli adataihoz képest alulmúlta várakozásainkat.
Az újság következô számában a
beszámoló bûn- és balesetmegelôzés
helyzetérôl szóló rész kivonatát adjuk közre.

Bûnmegelôzés
Tisztelt Olvasók!
Tanácsadó szavainkat azért ajánljuk figyelmükbe, mert gondtalanabbá, lehetôség szerint veszélytelenebbé

szeretnénk tenni mindennapjaikat.
Úgy gondoljuk hasznos tanácsokat
adhatunk arra vonatkozóan, hogy
miként kerüljék el, s elôzzék meg
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azokat a veszélyforrásokat melyek
megkeseríthetik napjaikat.
A rendôrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak idôskorúak, mivel helyzetüknél, koruknál
fogva kiszolgáltatottabbak lehetnek.
Az idôs emberekre a legnagyobb
veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik, ezek közül is elsôsorban a lopás (zseblopás, betöréses
lopás, besurranásos lopás, trükkös
lopás), csalás, sikkasztás és rablás.

Betörések megelôzése érdekében:
A betörések nagy részét a délelôtti
órákban és éjszaka követik el. A
védekezés legmegfelelôbb módja a
mechanikai (zárak, rácsok) és elektronikus (riasztók) védelem együttes
kialakítása.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
• Ha hosszabb idôre elutaznak, a
postaládákban felgyülemlett reklámújságok, szórólapok jelzésként szolgálhatnak a betörôk számára, ezért
tanácsos megkérni egy megbízható
szomszédot, ismerôst, hogy naponta
ürítse azt.
• Ha elutaznak, kérjenek meg egy
megbízható személyt, hogy naponta
– fôként az esti órákban – menjen el
a lakásba, s kapcsolja fel a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem
üres.
• Használjanak idôzített kapcsolót,
ami az elôre beprogramozott idôpontokban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót, azt a
látszatot keltve, hogy a lakók otthon
tartózkodnak. (kb. 2 000 Ft)
Besurranásos lopások megelôzése
érdekében:
Ezeket a bûncselekményeket jellemzôen éjszaka követik el, de sajnos
nappal is elôfordulnak, elsôsorban
családi házaknál és földszinti lakásoknál. Az ágynemûtartók, élelmiszertárolók sem jelentenek biztos rejtekhelyet!
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
• Értékeiket még lakásukban se
hagyják elôl, lehetôség szerint zárják
el, lemez- vagy pénzkazettákban!
• Amennyiben rajtakapnak egy be-
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surranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják át, hogy szembeszállnak-e vele! Hívjanak segítséget. Figyeljék meg az elkövetô arcát, járását, hangját, ruházatát, menekülésének irányát, illetve a késôbbi nyomrögzítés érdekében azt, hogy milyen
tárgyakat ajtót stb. fogott meg kézzel.
• Célszerû rácsot felszerelni a
földszinti ablakokra.
• Végezetül a legfontosabb, hogy az
utcaajtót, és lakás/ház bejárati ajtaját
mindig tartsák zárva, akkor is hátul a
kertben dolgoznak.

A trükkös lopások megelôzése érdekében:
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemzô, hogy az elkövetô
valamilyen ürüggyel bekéretôzik a lakásba, elvonja a házigazda figyelmét
(pl. kér egy pohár vizet), illetve valamilyen módon megpróbálja eltávolítani a szobából, majd összeszedi az
értékeket, és sietôsen távozik a lakásból. Az ál víz- és gázóra leolvasók a
„mérôkészülékek leolvasásának”, az
ál szerelôk a „házban tapasztalt rendellenességek” elhárításának ürügyén
jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett
figyelmének elterelésével különféle
értékeket tulajdonítanak el. Az ál
ügynökök különféle kedvezônek
tûnô üzletek felajánlásával bírják rá
az idôs embereket a lakásba való
bejutásra, majd eltulajdonítják az
értékeket.
Az álrendôrök módszerére jellemzô, hogy a kihozott nyugdíj bemutatását kérik arra hivatkozva, hogy a
bankjegyek hamisak, ezért azokat
lefoglalják, és megígérik, hogy az
ellenértéket késôbb postán kiküldik.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
• Ne engedjen be senkit lakásába
– még akkor se, ha hivatalos szerv
vagy vállalat képviselôjének mondja
magát – akinek személyazonosságáról nem gyôzôdött meg hitelt érdemlôen!
• Amennyiben társasházban lakik,
és valamilyen közmûvel probléma
adódik, arról a gondnoknak mindenképpen tudnia kell. Ha Ön észlel
meghibásodást, azt jelezze felé!
• Fokozottan vigyázzanak, ha az
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utcán, aluljárókban kéregetô személyeknek pénzt adnak!

Csalások megelôzése érdekében:
A csalások, sikkasztások elkövetôi
az emberek jó szándékát, tapasztalatlanságát használják ki. Felkeresik
lakásukon az idôs embereket, és jó
minôségû termékeket a bolti árnál
jóval olcsóbban kínálnak megvételre.
Valójában ezek az áruk silány minôségû, hamisított vagy lopott dolgok.
Semmiképp sem szabad vásárolni
ezektôl az „ügynököktôl”, hiszen ez
törvényellenes, illetve semmilyen
számlát, garanciát nem kapnak! A
csalók különbözô történeteket elôadva próbálnak pénzt kiszedni az
idôs emberektôl. Legtöbbször elônyös befektetést ajánlanak, magas kamatot ígérve kérnek kölcsönt, illetve
jótékony célokra gyûjtenek. Az idôszakos utcai árusok (burgonya,
dinnye, tûzifa stb.) némelyike egyrészt nagyobb súlyt mérlegel mint az
áru valós súlya, másrészt igen gyakori, hogy besurranásos lopást is
elkövet társuk az utcai-udvari
mérlegelés alkudozás alatt.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
• Értékeiket, pénzüket csak biztos
és ismert pénzintézetekre bízzák!
• A pénzintézetek képviselôit csak
elôzetes idôpont egyeztetés alapján
fogadják!
Rablások megelôzése érdekében:
A rablások nagy részét közterületen, kisebb részben lakásokban
követik el.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
• Minden idôszakban megfelelôen
zárják be lakásuk ajtaját, ha elmennek otthonról az ablakokat is, és ne
nyissanak ajtót idegeneknek!
• Minden esetben használják a
kitekintôt és a biztonsági láncot!
• A közterületen elkövetett rablások megelôzése érdekében sötétedés
után lehetôleg kerüljék az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
• Fokozott figyelmet tanúsítsanak,
ha nagyobb összeget vesznek fel
bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetôk

kifigyelik, ki vesz fel pénzt, követik,
majd megtámadják. Ezért a bankban
még a pénztárnál tegyék biztos helyre
a felvett pénzt, anélkül, hogy mások
figyelmét felkeltenék!
• Ékszereiket az utcán rejtsék a
ruha alá, több zsebükbe osszák szét,
és csak annyi pénzt hordjanak maguknál, amennyi feltétlenül szükséges!
• Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne
az ajtóban kezdjék el keresni, hanem
készítsék elô, majd az ajtót azonnal
zárják be maguk után!
Rendôrségi azonosítók:
A közterületi rendôrök szolgálati
egyenruhában teljesítenek szolgálatot. A viselési alkalom és idôszak
szerint megkülönböztetünk szolgálati
vagy köznapi, gyakorló, továbbá nyári, téli, illetve átmeneti öltözeteket.
Az egyenruha tartozéka a szolgálati
váll-lap, a szolgálati jelvény, a testületi jelvény, illetve a névkitûzô.
A szolgálati jelvény az egyenruházati öltözet bal oldali, míg a névkitûzô a jobb oldali mellrészen található.
A civil ruhás rendôrök szolgálati
igazolványukkal, és szolgálati jelvényükkel tudják igazolni magukat az
állampolgárok elôtt.
Amennyiben kétsége merülne fel a
magát rendôrnek kiadó személlyel
kapcsolatban, kérje meg, hogy közölje nevét, rendfokozatát, szolgálati
helyét, és adja meg szolgálati jelvényszámát (erre a rendôr az intézkedés
kezdetén köteles, kivéve ha az ebbôl
eredô késedelem az intézkedésre
veszéllyel jár). A rendôrök beazonosításánál a 107-es és a 112-es segélyhívók illetve a Gárdonyi Rendôrkapitányság (06-22) 355-003-as telefonszámának tárcsázása is segítséget nyújt. A rendôrségi ügyeletek
ugyanis pontosan tudják, hogy melyik rendôr hol tartózkodik.
E cikkben röviden igyekeztünk
tanácsot adni annak érdekében, hogy
ne váljanak bûncselekmények elkövetésének áldozatává. Egyik-másik
tanácsunk anyagi lehetôségek kérdése, azonban túlnyomó többségük
nem. Szinte valamennyi bûncselek-
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mény kategória megelôzésének közös
Kérjük figyeljenek egymás vagyonpontja a saját illetôleg másokra,
tárgyaira, mert nem egy
mások portájára vagyonesetben lakossági bejeA BIZTONSÁG
tárgyaira történô kölcsölentés alapján sikerült
G
nös odafigyelés. Erre legmegelôzni illetve elfogNEM KIZÁRÓLA
!
ÉS
D
ÉR
K
Z
alkalmasabb a jó szomni a bûncselekmények
PÉN
szédi viszony, hiszen ismerelkövetését, elkövetôit.
jük egymás szokásait, esetleg idôbeKöszönjük figyelmüket:
osztását is.
Gárdonyi Rendôrkapitányság

Vigyázat csalók, besurranók!
A Gárdonyi Rendôrkapitányság illetékességi területén Agárdon és Kápolnásnyéken több esetben elôfordult, hogy idôs házaspárokhoz becsöngettek ismeretlen hölgyek és különbözô indokokkal (pl. Székesfehérvári Szent György
Kórházból jöttek, vagy nyereményen nyerték) gyapjú ágynemût, masszírozó
gépet kínáltak eladásra. A kínált árúk értéke minden esetben töredéke volt az
érte kért nagyon magas összegnek.
A Gárdonyi Rendôrkapitányság nyomozói a beszerzett adatokból megállapították, hogy a csalások nagy részét fekete színû BMW típusú személygépkocsival közlekedôk követték el.
Több esetben elôfordult az is, hogy eladásra tehergépkocsikról burgonyát,
fát kínáló személyek az üzlet lebonyolítása során az idôs sértettek figyelmetlenségét, hiszékenységét kihasználva a házba besurrantak, és onnan különbözô értéktárgyakat tulajdonítottak el. A nyomozás során szerzett tapasztalataink alapján megállapítható, hogy az elkövetôk a gyorsan megtalálták a párna
alá, éléskamrába, konyhaszekrény fiókjába elrejtett készpénzt és egyéb értéket.
Ezúton is szeretnénk kérni, hogy idegen személyeket ne engedjenek be a
lakásba azelôtt, mielôtt meggyôzôdtek volna kilétükrôl, valamint az általuk
használt gépkocsi rendszámát minden esetben írják fel az esetleges késôbbi
azonosítás végett. Kérjük továbbá, hogy a bûncselekmények megelôzése végett
figyeljenek egymás ingatlanjára, ingóságára.
Bûncselekmény észlelése esetén bejelentésüket haladéktalanul tegyék meg a
107-es vagy a 112-es ingyenes segélyhívó, illetve a rendôrkapitányság (22)
355-003-as telefonszámára, ugyanis a késedelem az ismeretlen elkövetôk
felderítését nagymértékben veszélyezteti.
FALUHÁZ
Áprilistól a Faluházban állandó
jelleggel fotókiállításokat szervezünk saját készítésû fotókból. A
kiállítások témáit várhatóan havonta változtatjuk.
Kihelyezünk egy vendégkönyvet, amelybe a látogatók a tapasztalataikat, élményeiket, javaslataikat, ötleteiket is leírhatják.

Javasolt témakörök:
• Repülés, sportrepülés, polgári
légi közlekedés, katonai repülés
• Természet képekben, növények,
virágok, állatok, rovarok
• Vasúti közlekedés, mozdonyok

Fotókiállítás
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• Autók, motorok, gépjármûvek,
tömegközlekedés
• Tájképek
• Éjszakai képek
• Sportfotók
• Nyaral a család…
Várunk minden jelentkezôt, aki
szívesen bemutatja saját képeit,
kedvenc témáit vagy például a
hobbyját a fényképein keresztül.
Elsô kiállítási témakör a hôlégballon sport bemutatásával kezdôdik. A kiállítás képeit Fejes Csaba – ötletgazda – bocsátja rendelkezésünkre, rendezésében a
Baracskai Fotószakkör segít.
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Óvoda, Egyház

ÓVODA

Óvodai beszámoló
Farsangi mulatságunkat az óvodában február 20-án, pénteken tartottuk. Elôzô héten lázas készülôdés
kezdôdött, hangulatos dekorációval,
vidám dalokkal, versekkel, álarc,
kalap és szemüveg készítéssel, díszítéssel.
Az idén mi a „Gomba csoport”
nagycsoportosai, készültünk erre a
jeles „télkergetô” napra. A mûsorban
örömmel, büszkén vonultak jelmezeikben a gyerekek, dalokat, verseket,
mondókákat, saját készítésû csörgôkkel zenélve, zörögve ijesztették el
a telet.
A mûsor elôtt jelmezbe öltözve végigjártuk a csoportokat, és farsangolásra hívó kikiáltó verssel hívtuk meg
a kisebbeket és a felnôtteket a feldíszített tornaszobába.
A gyermekek mûsora után igazi
meglepetés következett. A nagycsoportos gyermekek szülei mesedramatizálással kedveskedtek az óvodásoknak. A vajaspánkó címû mesét adták
elô jelmezbe öltözve, díszletekkel,
dallal, zenével, mesélô segítségével.

Megjelenítették
anyókát,
apókát, nyuszit, farkast, medvét, rókát és a vajaspánkót.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Kedves Szülôknek
közremûködésüket, és hogy
vállalták a próbákat, a felkészülést! Elôadásukkal, értékes
játékukkal élményt nyújtottak
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A gyerekek arcán láthattuk a
boldog izgatottságot, meglepetést,
a felismerés örömét, hogy a bajusz,
kendô, tapsifül, tányértalp mögött
ismerôs anyukát, apukát fedezhettek fel. Ezek után következett a
farsangi mulatozás. Állt a bál, volt
heje-huja vigalom. Táncoltunk
egyedül, párban, sorban, vonatozva,
integetve kifulladásig.
Minden csoportban lehetet édeset-sósat kóstolgatni, gyümölcslevet,
szörpöt inni. Óvó nénik és dajka
nénik is jelmezbe bújhattak.
Vidám, élménydús napunk volt az
óvodában.

Köszönetet mondunk minden családnak, hogy süteményekkel, innivalóval, és nem utolsó sorban hogy
jelmezekkel hozzájárultak a farsangunkhoz.
Radicsné Bakonyi Beatrix
Óvó néni

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Húsvét ajándéka
A nagyhéten
néhány nap alatt
végbemegy az
üdvösség történetének legfontosabb eseménysorozata. Nagycsütörtökön
elhangzik Jézus ajkáról, hogy vére
kiontatik értünk a bûnök bocsánatára. Nagypéntek délután megtörténik az áldozat, a keresztre feszítés.
Húsvétvasárnap hajnalban az Atya
feltámasztja Jézust, aki este máris az
apostolokhoz megy átadni húsvét
legnagyobb ajándékát, a bûnbocsánat szentségét.
Három elem hitelesíti Isten Egy-

házát: Isten nevében és hatalmával
hirdetni az igazságot, megvalósítani
és bemutatni az áldozatot a szentmisében, és élô módon továbbadni a
bûnbocsánatot, ez a gyónás szentsége.
Hiábavaló lenne Jézus áldozata,
ha a megbocsátás nem lenne valóságos. Ez nem érzelem kérdése. Az
Egyház azzal a hatalommal rendelkezik, amivel Jézus. Aki mindezt nem
látja, botránkozik azon, hogy gyónni
csak egy papnál lehet. Jézus számára

sem volt megalázó, hogy egy emberen – Szûz Márián – keresztül jöjjön
a világra. Számunkra sem lehet megalázó Isten felszentelt papján keresztül kapni a megbocsátást. Így válik
valósággá az életünkben a megváltás.
Ez Isten húsvéti ajándéka számunkra, sokkal értékesebb, mint
amit mi tudunk nyújtani egymásnak!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok az
egyházközség nevében!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

A húsvéti szertatások rendje:
nagycsütörtök
17 óra gyóntatás
nagypéntek
17 óra keresztút
nagyszombat
17 óra szentmise
húsvét
8.30 óra szentmise

17.30 óra szentmise
17.30 óra szertartás

10

Egyház

2009. április

Baracskai Református Egyházközség
„Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” 1Korintus 15,57
Ha létezik diadal, gyôzelem ezen a
2471 Baracska, Templom u. 27.
méreg. De beletört, beleszakadt a
világon: a Húsvét az! Sôt, egyetlen
halál fullánkja Jézusba. Ezért kiáltja
Telefon: (06-22) 454-200;
igazi gyôzelem, valóságos diadal
(06-30) 375-77-65
Pál apostol: „Hála ezerszer is az
E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
létezik a világon: ami Húsvét hajIstennek, aki a diadalt adja nekünk a
HIVATAL » kedd: 16.30–18.00;
nalán lett nyilvánvaló a feltámadott
mi Urunk Jézus Krisztus által!”
Krisztus által! Jóllehet, a Húsvét
csütörtök: 9.00–10.00;
De a halál nemcsak állapot, hanem
olyan gyôzelmekrôl ad hírt, amiket
vasárnap: 11.00–12.30; hétfô: hivatal
hely is! Borzalmas börtön, amelybôl
nélküli munkanap; szombat: szabadnap
végiggondolni is nehéz. Maga a tény,
nincs menekülés. Nagypéntektôl
hogy Jézus feltámadt: minden emberi
Húsvét vasárnap hajnaláig Jézus is
értelmet, képzeletet felülhaladó isteni Kijelentés. Jézus
megjárta a poklot, a halál birodalmát. Hogy miként
Krisztus, Isten Fia feltámadt! Nem felébredt, mint valami
történt ez, megint olyan titok, amit az emberi elme
mély álomból; nem magához tért valami dermedt
gondolataival nem lehet megmagyarázni. Urunk azonban
kábulatból. Hanem az, Aki valóságosan, véglegesen
megtette ezt! ô bement a Sátán lakóhelyére, és gyôzött
meghalt » az támadt fel a halálból! Nemcsak újra
ott. Késôbb, amikor feltámadt, és dicsôségében megjelent
megelevenedett, hanem a halott test megdicsôült testté
János apostolnak, ezt mondta neki: „Ne félj, én vagyok
változott, átment a halálon, feltámadt! Hihetetlen? Igen!
az elsô és az utolsó, és az élô: halott voltam, de íme, élek
S mégis ez a hihetetlen dolog történt meg Húsvétkor. A
örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol
feltámadás éppen azt jelenti, hogy ami történt, azt nem
kulcsai.” Jelenthet-e már veszedelmet az a börtön,
lehet az emberi megismerés körébe bevonni, azt nem
amelynek kulcsai a feltámadt Jézus Krisztus kezében
lehet az emberi fogalmak világába bezárni, azt nem lehet
vannak? Most már ô nyitja és zárja. Ezért aki Krisztusé,
emberi ésszel felfogni, és nem lehet emberi szavakkal
annak számára a halál ajtó-nyílás. Megnyílik elôtte a
kifejezni és megmagyarázni. Csak egyet lehet tenni:
börtön kapuja az életre! Az ebben a Jézusban való hit
félelemmel és álmélkodással tudomásul venni, elfogadni,
tehát boldogan kiálthatja együtt Pállal: „Halál, hol a te
elhinni, hogy itt Isten cselekedett! A feltámadás tehát
diadalod? … Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk
mindenestôl fogva isteni mû. Az ô szabad tette, ugyanúgy,
a mi Urunk Jézus Krisztus által!”
mint volt kezdetben a teremtés: ott a semmibôl
Íme, mindezt jelenti Krisztus húsvéti gyôzelme! Ha
teremtette a világot; az elsô Húsvétkor pedig a halálból
hiszel ebben a feltámadt, diadalmas Krisztusban, akkor az
teremtett életet!
ô gyôzelme a te életedben, életedre nézve is érvényes.
Valaki egyszer találóan azt mondta, hogy Krisztus sírja
Mert hinni Jézus gyôzelmében egyúttal azt is jelenti, hogy
fölé kétszer írták oda: „lehetetlen.” Az egyiket az ember,
nem hiszek a Sátán gyôzelmében, nem hiszek a halál, a
a másikat Isten írta oda. „Lehetetlen – mondja az empokol gyôzelmében, nem hiszek fejedelemségek, hatalber –, hogy valaki feltámadjon a halálból.” „Lehetetlen
mak, gonosz lelkek gyôzelmében! Krisztusé a diadal akvolt, mondja Isten a Bibliában, hogy a halál fogva tartsa
kor is, ha népe csatákat veszthet, elbukhat egy-egy bûnôt.” És az isteni lehetetlen erôsebbnek bizonyult az
ben: mert a háborút mégis ô nyeri! Mondjuk hát ôszinemberinél. Ezen a diadalon ujjong Pál apostol. Nem lehet
tén, örvendezô szívvel Pál apostollal együtt: „Hála az
azt megmagyarázni, sem megérteni, hanem csak
Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus
leborulni elôtte, és hálát adni érte! „Hála az Istennek, aki
Krisztus által!”
a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!”
Ezekkel az igei gondolatokkal kívánunk mindenkinek
Amikor az apostol a Krisztus által kivívott gyôzelemáldott Feltámadás-ünnepet! Egyben szeretettel hívunk
rôl, diadalról beszél, ezt megelôzôen a bûnrôl, halálról,
mindenkit alkalmainkra!Éljünk a felkínált lehetôséggel!
pokolról. Ezen sötét hatalmak felett jelent gyôzelmet a
Ha valamikor, a mai idôkben különösen szükséges, hogy
Húsvét. A halál a Szentírás szerint nem csupán fizikai
a lelkünkrôl is gondot viseljünk!
folyamat, hanem állapot és hely is! Mint állapot, az
Istentôl való elszakadás állapota, az örök élet ellentéte, az
Április 9., 18.00
Nagycsütörtök esti istentisztelet
örök boldogság hiánya, az Istennel megromlott viszony, a
Április 10., 10.00 Nagypénteki istentisztelet
Paradicsomból kiesett lét. Ezt nevezzük röviden kárhoÁprilis 12. 10.00
Húsvét vasárnapi istentisztelet úrvazatnak. A halál a maga teljességében a kárhozat. Hiszen a
csora-osztással
halál összetartozik a bûnnel, ahogyan Pál is mondja, hogy
Április 13. 10.00
Húsvéti istentisztelet legátus szolgá„a halál fullánkja a bûn.” A bûn által kerül bele a kárholatával, úrvacsora-osztással
zat, mint halálos méreg az emberiség és az egyes ember
életébe. És ezen a halálon diadalmaskodott Jézus! MégAz utóbbi bô egy esztendôben örömmel tapasztaltuk,
pedig úgy, hogy önmagát tartotta a fullánk elé, ôt érje a
hogy akiknek az életébôl korábban valami miatt kimaradt
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a keresztelés vagy a konfirmáció, elsôsorban házasságkötésre, vagy ezen túl lévén gyermekük keresztelésére készülve egy beszélgetéssorozatot követôen felnôttként
konfirmációi fogadalmat tettek – pótolván a korábbi hiányosságot. Úgy tûnik, a továbbiakban is van igény erre
a lehetôségre. Ezért szeptembertôl kezdôdôen szervezett
formában, kidolgozott tematikával folytatjuk ezt a kötetlen felkészítô sorozatot. Aki tehát a következô idôben
szeretne áldást kérni házasságára, szeretné gyermekét

megkereszteltetni, vagy csak egyszerûen pótolni szeretné,
ami korábban kimaradt, netán érdekli a református vallás, várjuk jelentkezését! Az ôszi „tanfolyam” szeptember
második felében kezdôdik, s advent elsô vasárnapján lesz
a fogadalomtétel, tavasszal pedig február a kezdés,
húsvéti fogadalomtétellel. Szeretettel hívunk, várunk
minden érintettet, érdeklôdôt!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

OLVASÓI SOROK

Dünnyögô
A magyar nyelvre azt mondják
szép is, meg nehéz is. Persze azt is
mondják, hogy mekegôs, mert állítólag sok a szavainkban az „e” betû.
No mindegy: a lényeg az, hogy tulajdonképpen minden cselekedetünkre
van szavunk, illetve a szavaink igen
jól kifejezik a mögöttük meghúzódó
cselekedeteket.
Az utóbbi idôben sok olyan
bosszantó dolgot látok a település
utcáin, amelyek nagyon sok embert
irritálnak, csak az elkövetôjüket
nem. Arra gondoltam – a jobbító
szándéktól vezérelve –, hogy a Kidoboló aktuális számában mindig
egy-két közvéleményt bosszantó
apróságról írok, hátha az elkövetôik
magukra ismernek, és talán változtatnak a rossz szokásaikon. Persze
akinek nem inge, ne vegye magára!
Az új rovat neve „Dünnyögô” lenne.
Talán ez a szó fejezi ki legjobban,
mit is szeretnék.
Nemrégen kaptunk egy kis
ízelítôt a télbôl, hullott néhány
hópihe. A probléma csupán annyi,
hogy a településen lakók közel fele
elfelejtette az ingatlana elôtt a járdát
letakarítani. Viszont olyan is akadt,
aki gyorsított a dolgon, és elôvette a
sótartót. Értem én a jó szándékot,
csakhogy a sózástól nemsokára már
takarítani sem kell a járdát, merthogy nem lesz.
A másik. Az orvosi rendelôbe
megforduló emberek döntô többsége baracskai, tehát ismeri a helyi
közlekedési viszonyokat, tisztában
van a specialitásokkal. Gondolom,
nem árulok el nagy titkot, amikor

közreadom, hogy az orvosi rendelô
fala mellett másfél méter szélességben gyalogjárda húzódik, amelyre egy folyamatos sárga vonal hívja
fel az autóval a rendelôbe érkezô
tisztelt betegek, ügynökök és
orvosok figyelmét. Mily szép is len-

ne, ha kedves autós társaim szabadon hagynák a gyalogjárda helyét,
és nem állnák el a gyalogosok útját,
nem szorítanák ki ôket a közútra.
Egyelôre ennyit a dünnyögésbôl,
a következô számban folytatom.
Boriszov Zoltán

Óvodából melyik iskolába?
Avagy március 15-e
Gondban vagyunk, illetve nem is
gondban, hanem választás elôtt. Lányunk betöltötte a 6. évét, további
megfelelô fejlôdésének reményében,
iskolába kell írassuk.
Hová? Melyikbe?
Ezekre a kérdésekre keresve a választ máris a baracskai Kozma Ferenc
Általános Iskolában találtuk magunkat a leendô elsô osztályos tanulók
szülôi értekezletén.
Az iskola igazgatónôjétôl nagyszerû tájékoztatást kaptunk gyermekünk továbbtanulási lehetôségeirôl.
A különbözô programok és szakkörök felsorolása után nem találtam
olyan témakört, amely ne szerepelne
egy általános iskola korú gyermek
érdeklôdési körébe. Néptánc,

különbözô hangszereken való tanulási lehetôség, kézmûves foglalkozások, harmadikos kortól úszásoktatás
és még sorolhatnám. Az osztálytermek vidám hangulatúak, még ha
nem is a legkorszerûbb berendezésekkel vannak felszerelve. Érezni,
hogy a gyerekek boldogan töltik itt
idejüket. A leendô elsôsök tanárnôjének bemutatkozása is nagyon kedves
volt, örömmel mutatta be a tankönyveket, amelyeket kézbe is vehettünk.
Ezek után megállapíthattuk, hogy:
1. Igen, a gyermekünket a Kozma
Ferenc Általános Iskolába szeretnénk
beíratni.
Eljött március 15-e. A Faluházban
megrendezett ünnepségre az iskolásokon kívül az óvodások is
mûsorral készültek. Az óvónénik kíséretével nagyon
ügyes, lelkes elôadást láthattunk tôlük. A mûsoruk végén
az ovisok az elsô sorban leülve, fegyelmezetten nézték
végig az iskolások elôadását.
Az iskolások nagyszerû
megemlékezése a szabadságharcról remek volt, a néptáncosok csodálatosak voltak, az énekkartól szuper
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produkciót hallhattunk. A polgármester úr szavait idézve „…Le a kalappal…” elôttük.
Újabb bizonyosságot találtunk,
hogy:
2. Igen, a gyermekünket a Kozma
Ferenc Általános Iskolába szeretnénk
beíratni.
Bár keserûen, de meg kell jegyeznem, hogy az ünnepségen jelenlévô
nézôk közül is beíratnék párat az iskolába, illetve nem is az iskolába, hanem inkább az óvodába. Talán tanulhatnának egy kis fegyelmet. Az
ovisok példamutató magatartásukkal

csendben végignézték a többi mûsorszámot, míg a folyósóról és az emeletrôl folyamatosan hallatszott a
zsivaj, lárma. Úgy gondolom, hogy
nagyobb tiszteletet, figyelmet, fegyelmet érdemelnek ezek a megemlékezések, ahol gyermekeink is szerepelnek, szerepelhetnek. Ezúton is
külön köszönet az óvónénik, dadák
nagyszerû munkájához, akik gyermekünk nevelésének jelentôs hányadában részt vesznek.
Visszatérve, remélem, hogy az iskolában, március 17-én megrendezendô kézmûves foglalkozás után,

Köszönöm!
Mély tisztelettel köszöntöm Önöket, Baracska minden
lakóját! Szeretném ezúton is megköszönni kedves betegeimnek azt a sok megértést, türelmet és jóindulatot, amit a
rendelôben várakozva tanúsítanak. A türelmet egymás
iránt, a tiszteletet irántam, és a munkám iránt. Köszönöm
Önöknek ezt a jóindulatot, ezt a hatalmas segítséget!
Orvosnak lenni nagyszerû hivatás, de egyben hatalmas
nagy felelôsség is. Itt nem lehet tévedni, nem lehet kapkodni, itt mindenre és mindenkire egyenként kell figyelni!
Bár, az igazat megvallva, nagyon sok a beteg ember a
szûkre szabott rendelés alatt, és néha kevésnek látszik az
idô, de ez soha nem befolyásolhatja a gyógyítás minôségét!
Itt mindenki megkapja a lehetô legjobb ellátást!
Nincs is annál örömtelibb dolog, mint amikor a gyógyult
emberek, vagy családtagjaik hálás köszönetét hallom,
amikor látom, hogy újra egészségesek! Nagy a felelôsségem,
de felvállalom! Még akkor is, ha a sok jelentési kötelezettség és adminisztrációs teher alól néha ki sem látszom a
rendelôben! Az asszisztensnôm hozzáértô segítsége mellett
azonban – ami a számítógép állandó kezelését is jelenti – elkelne még egy olyan szakképzett munkaerô is, aki
szakszerûen képes lenne foglalkozni a betegekkel. Megoldaná például a várakozók besorolását, összeszedné az adminisztrációhoz szükséges papírokat, külön választaná azokat,
akik csak gyógyszert iratnak, injekcióra várnak azoktól,
akik valóban betegek. Ilyen segítségrôl „álmodozom”!
Ha ez valóra válna, Önöknek is könnyebb lenne a sorra
kerülés, kényelmesebb a várakozás…
Köszönettel tartozom a jóindulatú segítôinknek is:
– A helyettesítô orvos kollegáknak, a védônônek.
– A gyógyszertár dolgozóinak, akik hamar kikeverik a
készítményeket, és tájékoztatnak az aktuálisan kapható
gyógyszerekrôl, vagy bármilyen változásról.
– A posta dolgozóinak, akik a kötelezettségükön túl is
viszik-hozzák a küldeményeinket.
– És a segítô betegeknek is, amikor elviszik egymásnak a
fontos üzeneteket.
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amelyet a leendô elsô osztályos gyermekek és szüleik részére szerveznek,
újra kijelenthetjük, hogy:
3. Igen, a gyermekünket a Kozma
Ferenc Általános Iskolába szeretnénk
beíratni.
Mivel három a magyar igazság és
egy a ráadás, remélem hogy a március 24-ei iskolai nyílt nap után is
bátran mondhatjuk:
+1. Igen, a gyermekünket a Kozma Ferenc Általános Iskolába fogjuk
beíratni.
Fejes Csaba
leendô elsô osztályos tanuló szülôje

Tudom, a betegek nem tehetnek arról, hogy az egészségügy „nehéz helyzetben” van, és nem is az ô feladatuk ennek a megoldása! A betegek gyógyulni akarnak, egészségesek akarnak lenni, és nekem szent fogadalmam, hogy ennek érdekében mindent megteszek. Felvállalom ezt a csodás hivatást, mert szeretem az embereket, ezért vállaltam el
azt a feladatot is, hogy az Önkormányzatban képviselô legyek. Számomra ez azt jelenti, hogy képviseljem az emberek érdekét! A betegekét, és az egészségesekét egyaránt! A
falu, a közösség érdekét.
Én nem a nehézségekrôl akarok beszélni! Azzal tele van
a TV, a rádió. Én a reményrôl, a megoldásokról akarok
beszélni. Arról, hogy ha egy közösségben összefogunk, szeretettel, segítô szándékkal és megértéssel közeledünk egymáshoz, akkor minden gondot képesek vagyunk megoldani!
Van két dolog, amely minden ember életébe pozitív
változást hozhat. Az egyik a kedvesség, a másik egy szó:
köszönöm. Ahhoz, hogy a nehéz helyzeten könnyítsünk,
ezt a kettôt érdemes minél többször gyakorolni.
Végezetül, és nagy szeretettel osztom meg Önökkel két
kedvenc idézetem:
„ A mosoly, melyet küldesz, visszatér hozzád.”
„Az igazságnak az a nagy-nagy titka:
Amit másnak adunk, azt kapjuk majd vissza!”
Dr. Kolumbán Ottilia háziorvos

Választópolgári szemmel
Bízom benne, hogy ezen írásom megkíméli a cenzúra
és megjelenhet, nem úgy, mint a januári számba szánt,
még a mai napig is aktuális soraim.
Sajnálom, hogy sem a felelôs kiadó képviselô-testület
sem a szerkesztésben közremûködôk nem tartják szükségesnek, hogy az önkormányzat fontos döntéseirôl, a helyi
lehetôségû szakorvosi vizsgálatokról, a faluban folyó
közösségi életrôl, körzetünk országgyûlési képviselôjének
nekünk szóló üzeneteirôl idôben értesüljünk, mivel sem
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januárban, sem februárban nem jelent meg a Kidoboló.
Az elkészült, testület által elfogadott bûnmegelôzési
koncepciót több oldalon keresztül olvashattuk a
márciusban megjelent idei elsô számban – ami a
közbiztonsági helyzetre tekintettel már évekkel ezelôtt
idôszerû lett volna – de reménykedjünk, hogy az abban
foglaltak megvalósulásával a vagyon elleni bûncselekmények száma lényegesen csökkeni fog, ugyanis a gárdonyi
rendôrkapitány úr februári beszámolója szerint az elmúlt
évben Baracskán 87 esetben volt. A doktornô javasolta a
testületnek, gondolkodjanak el azon, hogy a meglévô
szolgálati lakásokból tudnak-e biztosítani körzeti
megbízott számára, ezzel is segítvén a helyzeten.
A költségvetési koncepcióról sajnos alig-alig kaptunk
információt, s azt sem tartalmazta a polgármesteri tájékoztató, hogy mi indokolta a hulladékszállítási díj ilyen
mérvû növekedését erre az évre, mint amit a szolgáltató
által megküldött befizetési csekkeken észleltünk. Az idei
csatornadíj emelésére vonatkozó rendelet ugyan februárban kihelyezésre került a hirdetôtáblára, de ennek is
az újságban lenne a helye, hiszen sokan vannak – fôleg a
téli idôszakban – akik ritkán járnak a hirdetôtábla felé. S
ha járnak, akkor sem biztos, hogy a törött üvegen keresztül el is tudják olvasni. (Reméljük, hogy a kb. egy éve
balesetveszélyes üveg rövidesen kicserélésre kerül, mivel
egy üveges már ráragasztotta elérhetôségét!)
Mivel ennyire hiányos a tájékoztatás, ezért én úgy döntöttem, hogy a hallgatóság soraiból szemlélve személyesen gyôzôdöm meg az üléseken folyó munkáról. A lényeges információkat ugyan a képviselôknek kiküldött
írásos elôterjesztés tartalmazza, de a hozzászólások, vélemények jó képet adnak arról, hogy a megválasztottak
hogyan képviselik a község és lakói érdekeit. Javasolom,
akinek ideje engedi, látogasson el egy-egy ülésre. Érdekes
hozzáállásokat tapasztalhatunk, hogyan változik némelyek álláspontja egyik üléstôl a másikig ugyanabban a
témában, s egyeseknek milyen nehezére esik képviselôtársa véleményének meghallgatása.
Februárban a költségvetés megvitatásakor hosszasan
tárgyaltak a helyi autóbuszjáratok költségességérôl, s
végül pár millióval kevesebb összeget hagytak rá jóvá,
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mint az elôzô években. Ez persze járatszám csökkentéssel
fog járni. Tóthné dr. Kolumbán Ottilia képviselôasszony
javaslatot tett, hogy a rendszeres bérletvásárlóknak
tartsanak fórumot, s véleményükre építve próbáljanak
ésszerû, finanszírozható járatszámot meghatározni.
A faluház költségvetését közel 7 millió forinttal hagyták jóvá, mely összeg tartalmazza a Faluház mûködési
költségeit, a Kidoboló évi 10 alkalommal történô megjelentetésének, valamint a falunap megtartásának költségét is, habár erre is kevesebb jut, mint az elôzô évben.
Dr. Antal Ida, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság nem tud ülésezni, mivel 3
tagjából 2 fôvel munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tud
megfelelô idôpontot találni, ezért felvetette megszüntetését. Tóthné felolvasta az SZMSZ-bôl a bizottság feladatát,
s megkérdezte a körjegyzôasszonyt, hogy az abban
foglaltak alapján jogszerûen mûködik-e a bizottság. A válasz nem volt konkrét, az ismertetett jogszabályok viszont
egyértelmûek. A bizottság további mûködését azonban 2
alkalommal is megerôsítette a képviselô-testület (1 fô kivételével). Meglepô, hogy egy nagyon komoly feladatokkal
és felelôsséggel felruházott bizottsága van a testületnek,
gyakorlati mûködése viszont nem felel meg a jogszabályoknak (határozatképtelenség miatt nem is tud mûködni)! Érthetetlen, hogy így mire jó vagy mi a cél vele?!
Dr. Antal Ida képviselônô a lakosság kifogását tolmácsolta arra vonatkozóan, hogy nincsenek önkormányzati
hírek a Kidobolóban. A polgármester válaszát viszont,
hogy nincs ideje a jegyzôkönyveket átnézni ahhoz, hogy
összeszedje belôle a döntéseket, nem tartom elfogadhatónak. Tudom, hogy a település vezetôjének szerteágazó
dolgokkal kell foglalkoznia, de munkáját tiszteletdíjas alpolgármester segíti, aki költségtérítésben is részesül. A
választópolgárok tájékoztatása, közérdekû adatokkal
való megismertetése viszont jogszabályi kötelezettség! S
mi ezt igényeljük is! Azért merem többes számban írni,
mert nyugdíjas lévén van idôm rendszeresen sétálgatni a
faluban, s a beszélgetések során kiderül nem mindenki
közömbös lakóhelye dolgai iránt.
Becsei Andrásné
(Etelka)
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A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Tisztelt Baracskai Lakosok, Óvodások, Szüleik, Nagyszüleik!
Ezúton szeretnénk mindenkivel tudatni, hogy 2008. december 17. napján jogerôsen bejegyzésre került a Fejér Megyei Bíróságon A Baracskai
Óvodás Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány. Az alapítvány alapító okiratát bárki megtekintheti az óvodában, vagy az alapítvány számára

létrehozott honlapon (www.baracskaiovisokert.eoldal.hu). Az alapítvány
kezelôszerve az öttagú kuraórium,
melynek elnöke Kovács Tamásné
(Mészáros Andrea), tagjai pedig Bodó
Erzsébet Tünde, Porkoláb Ivett, dr.
Herczeg Andrea és Radicsné Bakonyi
Beatrix.
Az alapítvány célja:
A Szent László Regionális Óvoda

Baracskai Tagóvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében
az óvodai nevelô tevékenység eszközrendszerének bôvítése, felújítása. A
gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlôdésének
elôsegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet
kialakítása (gyermekeket kiszolgáló
bútorzat korszerûsítése, óvodai helyi-
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ségek korszerûsítése, felújítása).
Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az
egészséges életmód szokás-átalakító
tevékenységének segítése, az ismeretzerzési lehetôségek, a megismerési folyamatok fejlesztése, kreativitásuk,
aktivitásuk támogatása, a különbözô
fejlôdési területekre ható, azt támogató, segítô tevékenységek széles körû
lehetôségeinek biztosítása, figyelembe
véve a gyermekek igényét, életkori
sajátosságaikat. Szemléltetôeszközök,
mozgásfejlesztô, érzékelést fejlesztô,
utánzást, szerepjátszást elôsegítô készség és képességfejlesztô játékok, logikai készségeket, számalapismereteket,
fogalmakat, megismerési folyamatokat elôsegítô játékok, eszközök
vásárlása, nevelési, fejlesztési programba beépítése, folyamatos alkalmazása.
Családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése (családi
délután, játszóház, ünnepek szervezése, megrendezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjesztô programok szervezése,
támogatása.
A szakmai innováció támogatása,
az óvónôk szakmai felkészültségének,
továbbképzésének támogatása.
Az alapítvány a tárgyi feltételek, az
eszközrendszer bôvítésével, fejlesztésével, szakirodalom, oktatási segédanyag beszerzésével lehetôvé teszi az
esztétikai, valamint a biztonságos
közlekedésre nevelést.
Mivel az alapítványnak a kezdô,
alapítói vagyonon kívül – amely
155 000 Forint volt – egyéb vagyona

egyenlôre nincs, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik bármilyen
formában támogatni kívánják az alapítványt a fenti célok elérésében. Itt
természetesen nem csak anyagi (pénzbeli) támogatásokra gondolunk, hanem olyan vállalkozókra, vagy magánszemélyekre is, akik akár munkájukkal természetbeni segítséget nyújtanának abban, hogy az óvodába járó
gyerekek (és azok is, akik csak ezután
fognak majd óvodába járni), szebb és
biztonságosabb környezetben töltsék
el óvodás éveiket.
Mivel az alapítvány közhasznú
alapítvány, így pénzbeli támogatásaikról igazolást tudunk kiállítani,
amellyel adókedvezményre lesz jogosult az adományozó, valamint a
2010-ben bevallott, 2009. évi adóbevallás alkalmával már az 1%-ra is
jogosult lesz az alapítvány.
Az alapítvány adószáma:
18502260-1-07
Bankszámlaszám:
K&H
Bank
10402159–50505552–57521010
Aki szeretne adakozni, és errôl igazolást kér, vagy szívesen segítene bármilyen felajánlással, az forduljon a
baracskai óvoda óvodavezetôjéhez,
Végi Péterné Piroskához, vagy Kovács
Tamásné Andihoz (Baracska, Fehérvári u. 40/b. Tel.:06-20 437-1494).
Jövôbeni terveink között szerepel
az óvoda ágyainak új, korszerûbb
ágyakra cserélése, mivel még ma is
azok a fém, összecsukható ágyak
vannak, amiken 10–20 évvel ezelôtt
mi is aludtunk. Sajnos az óvodának az
erre a célra elkülönített pénze az
ágyak felére is szûkösen elég csak.
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Az óvodai, kültéri játszótér felülvizsgálta is megtörtént, ami szintén
sürgôs felújításra szorul. Ennek a
felújításnak a keretében szeretnénk a
gyerekek számára az óvoda udvarán
egy betonozott közlekedô utat építeni
(amint az idôjárás engedi a munkák
megkezdését), amin a gyerekek a biztonságos közlekedést játékos formában sajátíthatják el. Tervezünk keresztezôdést a jobbkéz-szabály, gyalogosátkelôt a kerékpárral való közlekedés
oly módon való megtanulásához,
hogy balesetmentesen tudjanak közlekedni, ha szükséges.
Az óvoda, a szülôi munkaközösség
és az alapítvány összefogásában a
legközelebbi rendezvény, a Tavaszváró Családi Délután 2009. április 4.
napján 15 órai kezdettel lesz a Faluházban, amelynek bevételét az óvodai ágyak és a kültéri játszótér felújítására szeretnénk fordítani. A rendezvény programjai elsôsorban az
óvodás korú gyerekek igényeihez lesz
igazítva, de várunk minden olyan
családot (szülôt, nagyszülôt, testvért,
nagynénit, nagybácsit), akik szeretnének a gyermekeikkel, unokájukkal
eltölteni egy kellemes délutánt. A
programokról szintén az óvodában,
vagy a fenti telefonszámon lehet érdeklôdni, de az óvodások szülei szórólapon is értesülnek majd.
Köszönjük mindenkinek, aki ezt a
tájékoztatót elolvasta, és elôre is külön köszönet mindazoknak, akik céljaink elérésében támogatni kívánnak!
A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma nevében:
Kovács Tamásné

SPORT

Országos bajnoki aranyérem került Baracskára
Mire ezek a sorok a nyájas olvasó
elé kerülnek már javában áprilisban
járunk, s mi tájfutók, számos tavaszi
versenyen túlleszünk. De most idézzük meg kicsit még a telet, amely során az alapozás kemény munkája
mellett komoly sikereknek is örülhettünk. A téli szünetben, december végén, mint minden évben Gánton edzôtáboroztunk. A világbajnokságra

készülô Gyurkó Fannitól kezdve, a
kezdô lépéseket tanuló Péntek Marciig számosan vágtak neki naponta
kétszer is a deres erdônek. A tábor
résztvevôi sikeresen megbirkóztak a
különbözô technikai feladatokat
sulykoló pályáimmal, és a mínusz 10
fokos hideggel. A sok téli futás monotóniáját oldandó, a baracskai utánpótlás csoport részvett a január 18-án

megrendezett Budapesti Teremtájfutó Diákolimpián. A gyerekek kiemelkedôen jól szerepeltek. A négy futamból álló versenyben a felsôsök a
középmezôny elején végeztek, egyetlen alsósunk, Vanda pedig megnyerte
az alsós lányok versenyét. Az eredményhirdetést követô ajándék sorsoláson is szerencsénk volt, hiszen
Mihálovics Bálint hozta el a fôdíjat,
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mogyi Gyuszi papáját is versenyzésre
sarkallta, s nem is eredménytelenül, a
nyílt B kategóriában a második helyen ért célba. Legjobban a lányok
szerepeltek, Vékony Vanda a második helyen, Péteri Kitti a harmadikon
és Péteri Fanni az ötödiken várhatta a
vasárnapi folytatást. Vasárnap már a
bakonyi hegyek közt zajlottak a küzdelmek. Szerencsénkre a szombati

Túrabeszámoló

egy értékes Timex órát.
2009-ben a havas télnek köszönhetôen hosszú évek óta elôször
fordult elô, hogy nem Szlovákiában,
vagy Ausztriában kellett megrendezni a sítájfutó magyar bajnokságokat,
hanem erre a kiváló hazai terepeinken kerülhetett sor. A négy versenyszámban lebonyolított Országos
Bajnokságon szakosztályunk sportolói két arany, három ezüst és egy
bronzéremmel lettek gazdagabbak.
Külön öröm, hogy a március 1-én
Mátraszentimrén baracskai aranyéremnek örvendhettünk, a Magyar
Köztársaság 2009. évi Hosszútávú Sítájfutó Bajnokságának nôi Masters
kategóriáját Vékonyné Árva Kati
nyerte.
Míg a Mátrában a síelés kedvelôi
továbbra is hódolhattak szenvedélyüknek, március 7–8-án a Veszprémi
BTSE által rendezett ranglista versennyel megkezdôdött a hagyományos versenyidény. Baracskáról kilencen indultunk útnak szombat délelôtt, hogy a kétnapos verseny Várpalota belvárosában rendezett rövidtávú futamán részt vehessünk. Zuhogó esôben, orkán erejû szélben vágtak neki lányaink, fiaink a pályák
teljesítésének. Dacolva az idôjárással,
mindenki sikeresen végigment. A
kíváncsiság az egyik kísérô szülôt, So-
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rossz idôbôl már csak az erôs szél
maradt, no meg persze ott volt az
erdôben a hó maradványa, a víz,
minden mennyiségben és minden
helyen.
Leány különítményünk kitett
magáért, a vasárnapi hosszútávú
pályákon nagy akarással versenyeztek: Fanni és Vanda nyerte a
második napot, Kitti második lett,
így az összesített eredmény kihirdetésekor Vanda a N12-es kategóriában
az arany, Kitti az N14-es kategóriában az ezüst, Fanni pedig – húga
mögött – a bronzérmet vehette át. Sikeres tél, sikeres tavaszi kezdet,
reméljük a folytatás is hasonló lesz,
és a baracskai gyerekek sok-sok kiváló eredményének örülhetünk idén is.
Vékony Andor

A Baracskai Természetjáró Klub idén március 15-én is ellátogatott Pákozdra. A kerékpáros túrából 11 fô vette ki
a részét. Nos, az idôjósok eme hétvégére égbôl potyogó
(esô, zápor-zivatar, jég) jósoltak, de minket nem lehetett
eltántorítani, fôleg hogy elôzô nap még verôfényes napsütés
volt. Az esô a túra alatt hol jobban esett hol csak szemerkélt, de egy
pillanatra sem állt el. Pákozdon egy szinte „kistérségi” megemlékezést
tartottunk. Baracskán kívül Gyúróról, Tordasról és Martonvásárról is
sok ember tette tiszteletét az 1848–49-es emlékmûnél tartott koszorúzáson. Az emlékezés után úti célunk Kápolnásnyék volt ahol
megtekintettük a Vörösmartyi Mihály emlékházat. Utólag visszagondolva jó túra volt, bár önszántamból sosem tekertem még ennyit esôben és
azt hiszem nem is fogok egyhamar.
Badics Csaba

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Mága Zoltán is hasonlóan gondolkodna
Mága Zoltán hegedûvirtuóz szerint
a szakmai fejlôdés mellett a tanulás,
a szellemi frissesség megôrzése is
fontos feladat, épp ezért a világhírû zenész a Károly Róbert Fôiskola gazdálkodás és menedzsment szakján kezdte
meg tavaly szeptemberben tanulmányait. Ezzel kíván
egyrészt gyermekei, másrészt a roma kisebbség számára
példát statuálni, szerinte ugyanis a kisebbségi integráció
egyik legfontosabb kulcsa a tanulás.
A világszerte elismert zenész azért kezdett gazdasági tanulmányokba, mert producerként úgy érzete, jól hasznosíthatja a munkájában is a megszerzett ismeretket.
„Sok produkciónak vagyok a producere, rendezôje. Gazdasági tanulmányaim akár a jogászokkal kötött szerzôdések elôkészítésében, akár vállalkozásaim további
fejlôdésében is segíthetnek, szakmailag nagyobb rálátást

engednek a gyakorlatban már mûködô üzleteimre.”
Mága azért választotta a Károly Róbert Fôiskolát, mert
egyéni tanrenden tud részt venni az oktatásban. Az
Egyesült Államokból a közelmúltban hazatért, Indonéziába tartó mûvész úgy nyilatkozott: „nagyon jó érzés
újra a padban ülni és bôvíteni a tudásomat.”
Mága egyébként úgy látja, a hátrányos helyzetûeknek nagyon fontos, hogy lássanak jó példát maguk elôtt, illetve,
hogy a tanulásra, mint kitörési lehetôségre, mint az integráció egyik kulcsára tekintsenek. „Ezzel teremthetô meg
ugyanis a híd a kisebbség és a többség között” – vallja.
Többek között ezért is támogatja a hegedûmester a Károly Róbert Fôiskolán indított pontgyûjtô akciót
– amelyben a tanulmányi eredményeiket javító középiskolásokat pontokkal, majd késôbb azokat beváltva
értékes, a tanulásban hasznosítható ajándékokkal jutalmazzák – szerinte ugyanis nagyon fontos, hogy a jó tel-
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jesítményû fiatalok, és nem csak a hátrányos helyzetûek,
ingyen tanulhassanak a felsôoktatásban. A plusz juttatások pedig Mága szerint meghatározó eszközei a
teljesítményre ösztönzésnek, mint mondta: a lányánál ô
is ezt a stratégiát alkalmazza. „Ha egy nagyobb kívánsággal fordul hozzám a lányom, megállapodunk, hogy
amennyiben kitûnô bizonyítványt produkál, beszél-
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hetünk a dologról. Így próbálom még inkább ösztönözni
a jó teljesítményre” – mondta.
„Ha iskolám lenne, hasonló ösztönzôkben gondolkodnék” – tette hozzá a KRF akciójára Mága, aki egyébként
tervezi, hogy pár éven belül egy zeneiskola indításába
kezd. „Ezeket az ösztönzô juttatásokat én is fontosnak
tartom és támogatom” – mondta.

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!

Gyógyszertári ügyelet
• Április
4–5., 25–26.: Ercsi
11–12.: Martonvásár
18–19.: Ráckeresztúr
• Május
1–3.: Martonvásár
9–10.: Ráckeresztúr
16–17.: Ercsi
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

Polgárôrség

Közérdekû nyitva tartások

A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-89

FOGORVOS

Számlaszáma: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

Kidoboló

Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–16.30;
Csütörtök: 8–12, 13–15.30
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
(az iskola épületében): kedd: 12–14
IMPRESSZUM
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