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A májusfa története
A májusfáról azt írják, hogy sz. Jakab
és sz. Fülöp, midôn térítgetni jártak,
útitársuk lett Valburga nevû szûz
hajadon; ezt ebbeli cselekvényéért a
pogányok tisztátalan személynek
nyilvánították, s rágalmazták. A
leány azonban, hogy elûzze a gúnyolódókat, elôvette vándorbotját, letûzte a földbe, elôtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra,
midôn a pogányok szeme láttára
leszúrt bot kizöldült. Ez volt sz.
Jakab apostol napja virradójára
(május 1-én). Nôtlen ifjak ez idôtôl
ez okon szoktak magas zöldfát jó
magaviseletû hajadonok ablaka elôtt
felállítani, még pedig ha lehet észrevétlenül.
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A májusfák kidöntése járt együtt
általában nagyobb ünnepséggel, táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének
szertartásos mozzanata volt a fa
körültáncolása, a májusfára mászás.
Különösen nehéz volt a lehúzott kérgû, magas fát megmászni. Azé lett a
tetejére erôsített ital, akinek ez sikerült. Gyakran megtréfálták egymást
azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet
tettek.
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POLGÁRMESTERI SOROK

Vannak foglalkozások, amelyeket a mindennapi változások tesznek érdekessé, vagy esetlegesen nehézzé. Ilyen a polgármesteri tisztség is. Egyik
pillanatban még azt gondolja az ember minden szép és jó, majd kisvártatva jön az átgondolatlan, egymásnak ellentmondó rendeletek és leiratok fekete levese. Ebbôl a levesbôl kaptam most én is egy jó adagot, amely azonban sajnos nemcsak engem súlyt személy szerint, hanem a települést is.
Már többször mondtam, illetve leírtam, hogy sok más pályázat mellett a
képviselôtestület pályázatot nyújtott
be egy új egészségház építésére. A feltételek nem igazán voltak kedvezôek,
mert a viszonylag alacsony hatásfokú
támogatás mellett jelentôs megszorításokat tartalmaztak. Hogy csak egyet
említsek: egyetlen rendelô-helyiség
mûködtetésére nyílt mód benne, így
orvosaink továbbra is megosztott, délelôttös-délutános rendszerben tudták
volna csak fogadni a betegeket. Az új
épületbe való költözés lehetôsége
azonban olyan csábító volt, hogy úgy
döntöttünk: belevágunk. Úgy hittük, a
45 millió forintos önerô jelentôs részét az orvosi rendelô és a felette lévô
lakás, valamint a fogorvosi rendelô eladásából biztosítani tudjuk. A kidoboló elôzô számában még azt írtam le,
hogy bár az önerô „az épület várható
bekerüléséhez, 65 millió forinthoz képest nem jelentôs, de tudomásul kell
venni, hogy az egészségház építésre a
közeljövôben már nem nagyon lesz
pályázat kiírva”.
Most viszont arról kell tájékoztatnom Önöket, hogy a beruházás nem
fog megvalósulni. A meghiúsulásnak
két tôlünk független oka van. Egyik,
hogy a projekt megvalósulása esetén a
meglévô, gazdaságtalan orvosi épületeket fenn kell tartanunk, mert nem
adhatjuk el azokat. Illetve el-, sôt, akár
bérbe is adhatjuk ôket, csak éppen a
pályázaton nyert pénz a bevétel összegével lesz kevesebb. Nesze semmi,
fogd meg jól. A másik ok szervesen
összefügg az elôzôvel. Az önerô biztosítását bankhitelbôl szándékoztunk
megoldani, a hitel fedezetéül a felszabadult orvosi helyiségeket szántuk.
Nem beszélve arról, hogy manapság a
bankok igencsak megválogatják, kinek, milyen feltételekkel adnak hitelt,

arról sem szólva, hogy a hitel biztosítására a pályázatai hatóság nevetségesen kevés idôt biztosított, a hitelfelvétel így eleve reménytelen: ugyan, melyik bank ad hitelt forgalomképtelen,
azaz eladhatatlan ingatlanokra?
Ez a hajó tehát elment. Pontosabban a lehetôség továbbra is megmarad
egy egészségház majdani megépítésére, de már csak saját önerôs beruházásként. Nem hiszem, hogy erre lesz
újabb pályázat.
Persze azért vannak jó híreim is.
Várhatóan május 1-re elkészülnek a
parkba megrendelt padok, szemetesek, kandeláberek. A kerékpárút
építése a tervek szerint május 4-ével
megkezdôdik. Rövidesen kiírásra kerül az a közbeszerzési eljárás, amely

arra hivatott, hogy egy 21 fôs buszt
közösségi célokra megvásároljunk.
Emlékeztetôül: a buszvásárláshoz 10
millió forintot nyertünk. Mi is bekapcsolódtunk az „Út a munkához” programba, amelytôl elsôsorban a közterületeink nagyobb rendezettségét várjuk.
Azt azért szomorúan jegyzem meg,
hogy a médiából az állampolgárokra
zúduló hurráoptimista információ
nem mindig teljes. Ötvenöt éven felül
például már csak önkormányzat rendeletében meghatározott módon lehet
munkát vállalni e program keretében.
Természetesen azért az alkalmazásnak
részünkrôl is lehetnek akadályai, mivel csak annyi jelentkezôt tudunk felvenni amennyinek munkát is tudunk
biztosítani Azért ha egy mód van minden jelentkezônek megpróbáljuk megadni a lehetôséget, de azt mégiscsak
furcsállom, hogy rendelet-alkotók ezzel a korosztállyal már nem törôdnek.
Aki elmúlt ötvenöt éves, az feküdjön
le szépen és húzza magára a koporsófedelet?
Boriszov Zoltán polgármester

KÉPVISELÔI SOROK

Nehéz felismerni a hibáinkat,
de jobb idejében rájönni
E sorok megírására az késztetett, hogy
községünkben egyre terjedôben van az
a fajta negatív magatartás, mely szerint a „Jehova Tanúi”-val szemben némely lakosai nem emberhez méltóan
viszonyulnak. Gyanúsítják ôket bûncselekmények elkövetésével, trágár
szavakat használnak velük szemben,
akad olyan is, aki még a kutyáját is reájuk uszítja.
Hová vezet ez a magatartás? Válaszolja meg mindenki saját magának.
Az 1949. évi XX. Tv. a Magyar
Köztársaság Alkotmánya, a XII. fejezet foglalkozik az alapvetô jogokkal és
kötelezettségekkel. Ezen belül is a 60§
1. bek. kimondja: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
gondolat a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

2. bek. Ez a jog magában foglalja a
vallás vagy más lelkiismereti meggyôzôdés szabad megválasztását, vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy
vallását és meggyôzôdését mindenki
vallásos cselekmények, szertartások
útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellôzze,
gyakorolhassa vagy taníthassa.”
Jehova Tanúi barátai szeretnének
lenni az embereknek, szeretnének többet elmondani önmagukról, szervezetükrôl és arról, hogyan vélekednek az
emberekrôl és a világról, amelyben
élünk.
Ez kétezer éve ôsi kérdés. A világhoz való helytelen viszonyulásnak fenyegetései voltak a múltban és ma is
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szakadatlanul. Csak egy-két példa.
Van aki a világtól való félelmében menekül és úgy akar hívô életet élni,
hogy elzárkózik a világ elôl. A maga
hívôségének fölényében lenézi, megveti ezt a pusztulásra ítélt világot. A
másik ennek ellentéte. Hívô ember
létére hozzáidomul a világhoz, kritikátlanul belevegyül mindenbe, amit a
világ mûvel. Vagyis együtt üvölt a farkasokkal. Túlzott lojalitásában nemcsak azt adja meg a császárnak – vagyis
a világnak – ami a császáré, hanem azt
is, ami az Istené. A világnak tehát
szüksége van éppúgy a hívô emberekre, mint az emberi szervezetnek a
sóra. Lehet tagadni, lehet pálcát törni
felettem, de ennek a világnak feltétlenül kell az a valami, ami „nem a világból való”. Ha a hívô emberek nem
adják ezt meg a világnak: meglopják,
megcsalják a világot.
Jehova Tanúi a legtöbb szempontból olyanok, m int bárki más. Nekik is
megvannak a maguk anyagi, fizikai és
érzelmi gondjaik. De akkor mi a
helyes magatartás? A Biblia mondatja
velük: „benne lenni a világban, de a
világban lévô gonosztól mentesen”.
Létfontosságú nekik, hogy hitük a
Biblián alapuljon és ne pusztán emberi
okoskodáson vagy hitvallásokon. Hiszik, hogy a Biblia Isten Szava. Hatvanhat könyvét ihletettnek és történelmileg pontosnak tekintik. Nevük
arra utal, hogy Jehováról, istenségérôl
és szándékairól tanúskodnak. Ezt
tanúsítja a Biblia Zsoltárok 83.19,
amely így szól: „Hogy megtudják,
hogy te, akinek neve Jehova, egymagad
vagy felséges Isten az egész földön .” A
közelmúltban valaki itt a faluban kezembe adott egy „Károly Gáspár”
fordítású Bibliát 1900-ban adták ki.
Az Isten és Úr, mint rang kifejezés csak
elvétve szerepel, sajnos azóta „átdolgozott” kiadások jelennek meg, pedig
egy kétezer éves könyv tartalmához
nem szabadna nyúlni. Erre utalás is
van az utolsó lapon.
Azért vagyunk hívôk, hogy a Bibliában fellelhetô „jó hírt” vigyük ebbe a
világba. Aztán feltétlenül szüksége van
a világnak olyan emberekre, akik az
Istentôl kapott bûnbocsánatot beleviszik a mindennapi életbe. Egy világ
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bûnbocsánat nélkül gyötrelem (Ld.
2001. évi merénylet Amerikában).
Bízom benne, hogy minden jószándékú lakosunk megérti ezen írás lényegét. Két bibliai idézettel zárom soraimat: Péter közöns. 1. lev. 10. ill. 16.
vers.
„Mert aki akarja az életet szeretni,
és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét

a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot.”
„Jó lelkiismeretetek lévén: hogy
amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevôket, megszégyenüljenek akik
gyalázzák a ti Krisztusban való jó
élteteket.”
Baracska, 2009. április 12.
Köszönöm ha elolvasták: dr. Antal Ida

POLGÁRVÉDELEM

Baracskai Polgárôrség
Baracskai Polgárôrség 3 éves fennállása során változatlanul törekedtünk falunk
közbiztonságának javításában. Tagjaink a rendszeres járôrszolgálatok ellátására
jelenleg saját gépjármûveiket használják saját üzemanyag felhasználásával. A tagsági díjakból, a rendszeres önkormányzati támogatásból és a lakosság által felajánlott anyagi támogatásokból épp hogy csak fedezni tudjuk a mûködési
költségünket.
Egyesületünk az elmúlt idôszakban kissé megfogyatkozott. Sajnos többször
történtek fenyegetések, amelyek rosszul hatottak a létszámra. Természetesen
ezekben az esetekben számíthatunk a Rendôrségi segítségnyújtásra. A járôrszolgálatok nagyobb mérvû ellátására azonban szükséges a létszám növelése. A reklámunk nem túl gyönyörködtetô, hiszen önzetlenül saját autóddal, saját üzemanyaggal, szabadidôdben (legtöbbször munka után, amikor már a családod lepihent) járôrözz a falunkban. Természetesen a cél sokkal szebb, hogy a falu lakosainak biztonságérzetét növelve, a közbiztonságot javítva sikerülhet egy-két bûncselekményt megakadályozni, illetve elejét venni, amelyek néha-néha azért sikerültek is.
Fennállásunk során eljutottunk odáig, hogy az adó 1%-ának befogadására jogosultak lettünk. Ezúton is szeretnénk felkérni a tisztelt lakosságot, hogy adójuk
1 %-ával támogassák egyesületünk mûködését. Adószámunk: 18499027-1-07
Többek között a felajánlások segítségével a következôket szeretnénk
megvalósítani:
• Járôrszolgálatra használható autó beszerezése. Ezzel csökkenthetnénk a tagok
terheltségét, a magán gépjármûvek nem lennének kockáztatva, amelyek a legtöbb esetben a tagok mindennapi munkáját, megélhetését biztosítják.
Természetesen a polgárôr autó fenntartására, karbantarthatóságára, üzemeltetésére is gondolnunk kell, aminek nagy részét az autó beszerzése után is,
szintén saját (magán) erôbôl kell megoldanunk. A meglétével egy szorosabb
egységbe kovácsolható egyesületünk.
• További tagokat szeretnénk toborozni, akik kedvet éreznek és szabadidejükbe
be tudják szorítani a polgárôrséggel kapcsolatos teendôket, kötelezettségeket.
• Rendszeres gyûléseket szeretnénk tartani, amelyeken megoszthatnánk a
járôrözések során tapasztaltakat. A beosztások nagyobb részét elkészíthetnénk,
heti, havi programokat szervezhetnénk.
• A rendôrség bevonásával gyakorlati és elméleti oktatásokat, képzéseket
tartanánk.
A Kidoboló elôzô számában olvashattuk a Gárdonyi Rendôrkapitányság tájékoztatását, miszerint „Szinte valamennyi bûncselekmény kategória megelôzésének közös pontja a saját illetôleg másokra, mások portájára vagyontárgyaira
történô kölcsönös odafigyelés.” A Baracskai Polgárôrség többek között ezt célt is
figyelembe véve áll továbbra is a lakosság szolgálatában.
Baracskai Polgárôrség elérhetôségei: (06-70) 500-51-86; (06-70) 503-50-89
Baracskai Polgárôrség, Fejes Csaba
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Kedves Olvasók!
Idôrendi sorrendben néhány – szerintem – fontos majdani eseményrôl
írok.
Május 9-én délelôtt 9–11 között
Babaruha Börze lesz a Faluház nagytermében.
Május 16-án az V. BAMASZ Kupát
rendezzük, melyre várjuk a jelentkezôket!
Május 20-án szerdán ismét megrendezzük a Kihívás Napja „sport”-eseményt. Azért használtam idézôjelet,
mert itt nem a sportolók napjáról van
szó, hiszen bárki végezhet 15 percen
keresztül regisztrálható mozgásokat!
A tavaszi munkálatoknál nem nehéz
ilyet találni (fûnyírás, árok ásás, virág
ültetés, kapálás, stb.), csak egy a fontos, jusson el az információ hozzám.
Ezen a napon az iskolások futkároznak (iskolai futónap), az ovisok tornáznak és táncolnak, a BV-sek edzenek, a Thai-Box-osok bemutatót tartanak, megmozdul a falu. Az elmúlt
években is jó eredményeket értünk el

a kategóriánkban, most sem szeretnénk rosszabbat!
Május 23-án, a Váli Vajda Napok
eseményeire érkeznek fellépôk Baracskáról. A Fehér Rózsa Dalkör, és a
Hastánc Csoport is képviseli falunkat,
és az elmúlt évekhez hasonlóan a Búzavirág Kézimunka Szakkör, valamint
a Remekelô is ott lesz. Büszkék vagyunk rájuk!
A Tiszta Forrás Ifjúsági Tábort Tordas és Baracska után, most Gyúrón
rendezzük meg, amelyre várjuk a baracskai gyerekek jelentkezését. A
tábor idôpontja: június 15–19.
Jelentkezések, egyéb információ,
a faluház ismert elérhetôségein:
06-22-454-054, 06-30-518-0587,
faluhaz@baracska.hu
Lapzárta után érkezett hír: A Válban megrendezett Térségi Dalos találkozón kimagasló sikerrel lépett fel a
baracskai Búza Virág Dalkör. A produkciókat április 18-án szombaton,
a Vál Völgyi Pizzériázóban élvezhette a
közel 150 fôs közönség. Gratulálunk

a Dalkörnek! Felléptek még a tabajdi,
kajászói, váli dalkörök, valamint a váli
mûvészeti iskola növendékei.
Vasvári Béla
Faluházigazda
ÓVODA
Szent László Regionális Óvoda
Baracskai Tagóvoda

A 2009/2010-es nevelési évre
történô óvodai beiratkozásra

2009. május 4-tôl május 7-ig
8 órától 16 óráig kerül sor.
A beiratkozáshoz a következô okmányokat hozza magával:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímkártyáját,
• a szülô személyi igazolványát.

Végi Péterné, Tagintézmény-vezetô

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Húsz éve szolgálnak Magyarországon a Szeretet Misszionáriusai
1986-ban egyházközségünkbôl is sokan
indultunk
a
Városmajorba,
hogy láthassuk, hallhassuk Teréz anyát. A hatalmas
templomba alig lehetett bejutni, az
embereknél fényképezôgép, magnókazetta… Megdöbbentünk, amikor ez
az idôs, sovány apáca megszólalt.
Hangja meglepôen fiatalos, erôteljes
volt. Teréz anya nagy tervekkel jött
hozzánk. Valaki a végrendeletében ráhagyta a budai ingatlanát, így ô abban
a reményben jött, hogy rendje letelepedhet hazánkban is. Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke elutasította kérését, a szükséges mûködési engedélyt
csak 1989-ben kapta meg. Ekkor
– már súlyos betegen – eljött újra Ma-

gyarországra, és Érden ismét láthattuk
ôt, mégpedig közvetlen közelrôl. Két
üresen álló egyházi épületet ajánlottak
fel neki, egyiket Budapesten, a
másikat Érden.
Az albán származású Teréz anya Indiában a Lorettói Nôvérek közösségében tette le örökfogadalmát. A szerzetesrend iskoláiban tanított és rövid
látogatásokat tett a szegénynegyedekbe. A hatalmas nyomor megtapasztalása mélyen megrázta. Egyszer elborzadva, hányingerrel futott el egy szörnyûséges állapotban levô haldokló
mellôl, egy belsô hang azonban megállította. Rájött, hogy azon a járdaszélen maga Krisztus szenvedett. Megfordult, visszament az asszonyhoz, elkergette a patkányokat és elcipelte a legközelebbi kórházig. Ott azonban nem
fogadták be. Nehezen, de talált egy kiadó szobát, ahol ô maga kezdte el

ápolni. Ettôl a naptól kezdve megváltozott az élete. A jómódú lányok oktatását felváltotta a szegények legszegényebbjeinek szolgálata.
Egész életében elszánt misszionárius
volt. Nem riadt vissza attól sem, hogy
a világ vezetôit felszólítsa, hogy az emberi társadalom legsebezhetôbb tagjainak érdekét megvédjék. Nyílt levéllel
fordult az Egyesült Államok és Irak
vezetôihez, remélve, hogy a fenyegetô
háborút el lehet kerülni.
„Könnyes szemmel és Isten szeretetével szívemben fordulok önökhöz,
hogy közbenjárjak a szegényekért és
azokért, akik szegények lesznek, ha kitör a háború, amitôl mindannyian
rettegünk és félünk. Egész szívemmel
kérem önöket, hogy fáradozzanak,
munkálkodjanak Isten békéjéért, és
béküljenek ki egymással.”
1997. szeptember 5-én este Teréz
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anya állapota olyan súlyosra fordult,
hogy már nem tudott lélegezni. A nôvérek mindent megtettek, hogy segítsenek neki. Váratlanul kialudt a villany, és az egész ház sötétbe borult.
Vészhelyzetre felkészülve a nôvéreknek két független elektromos csatlakozása volt. Egyszerre ment tönkre
mindkettô. Amíg Kalkutta sötétbe borult, kialudt a földi élete annak, aki
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oly készséges szívvel válaszolt Jézus hívására: „Jöjj, légy a világosságom!”
A hazánkban élô nôvérek is hindu
száriban, mosolyogva járják az utcákat. Úgy nyilatkoznak, hogy a bûn
tapasztalása nehezebb számukra, mint
a szegénység és a nyomor. A szenvedélybeteg emberek rabsága, a békétlen
emberek nyomora nagyobb nyomor,
mint az anyagi szegénység.

A rend minden kápolnájában a kereszt mellé a haldokló Jézusnak egyetlen szavát írják fel: „Szomjazom”.
Igen, Jézus ma is szomjazik a szeretetre. Ma is átéli a keresztút gyötrelmeit,
és – íme a példa! – ma is meg lehet
hallani az ô gyenge hangját a szenvedôkben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

szórakoztatására teszik ezt, akik ezeknek a „borzalmas” erôs fickóknak
ámulnak a cselekedetein. Utána közösen ócsárolják saját falujukat, hogy ez
sincs meg az sincs. Pedig máshol sincs
több csak az emberek megbecsülik azt

ami van, és vigyáznak rá! Nálunk viszont van néhány kemény csávó…
Lehet, hogy náluk otthon az a mondás járja „Nem baj fiam, ha buta is
vagy, csak erôs legyél!
Boriszov Zoltán

OLVASÓI SOROK

Dünnyögô
Az elmúlt idôszakban néhány szemetest készíttettünk elsôsorban olyan
helyekre ahol több felnôtt és gyermek
közlekedik. Tettük ezt azért hátha elérjük, hogy a szemét lehetôleg a helyére és ne az utcára, vagy az árokba kerüljön. Végül is ebbôl a szempontból
nagyon kellemesen csalódtam, hiszen
szemmel láthatóan a szemetesek betöltik funkciójukat. De az örömömbe
üröm vegyült, amikor azt láttam, hogy
egy-két erôtôl duzzadó kemény csávó
elkezdte szétszedni a kukákat. Ami a
borzasztó sokszor ezen ifjoncok más

Választópolgári szemmel
Véleményem szerint mi baracskaiak
valami ilyent várunk a helyi laptól,
mint a Kidoboló áprilisi száma. El kell
ismerni, így a kivonatos beszámolók,
vélemények közlésével már szélesebb
körû tájékoztatást kapnak azok is a

ze
Gyermekes Családok! Végre itt a
Ruhabör jó idô, sTisztelt
biztosan sokan sajnálkoznak, hogy az
ôsszel eltett nyári holmik közül bizony alig tudnak ráadni valamit
gyermekükre, mert kinôtte. De mi legyen vele? Ez adta az ötletet, hogy a más
településeken már bevált ruhabörzét Baracskán is beindítsuk, segítve a
gyermekek olcsóbb, változatosabb ruházkodási lehetôségét. Az ötletet a tisztelt
képviselô-testület is támogatja azzal, hogy a börzére évi maximum 4 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Faluház nagytermét és udvari részét.

Az elsô börze 2009. május 9-én, szombaton 9-11 óráig lesz
a Faluházban.
Aki szeretne élni a lehetôséggel, jó állapotban lévô, tiszta, az évszaknak
megfelelô fôleg bébi-, gyermek- és ifjúság által használható ruhanemûket, esetleg játékokat, mesekönyveket hozhat árusítani, vagy jöhet vásárolni.
A börze úgy mûködik, hogy mindenki az általa hozott holmit árusítja, annyiért, amennyiért gondolja, hiszen az összeg saját bevétele lesz. A vevôk részérôl
alkudozás is lehetséges. A börze végén el nem adott holmiját mindenki hazaviszi, esetleg elajándékozza.
Mivel a börzén nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek, nem
továbbértékesítési céllal beszerzett, hanem saját, feleslegessé vált dolgai kerülnek értékesítésre, ezért az így szerzett jövedelem személyenként évi 200 ezer
forintig adómentes, s ezen jövedelmet nem is kell bevallani. (Errôl az APEHtól írásos, szakmai vélemény van!)
Ez egy lehetôség, éljenek vele a magánszemélyek úgy értékesítôként, mint
vásárlóként!
Tisztelettel: Becseiné Etelka

helyi eseményekrôl, akik különbözô
okoknál fogva nem részesei azoknak.
A polgármester úr dünnyögését remélhetôleg az érintettek is „meghallják”.
Hozzáfûzném, hogy az Országút melletti járdaszakasz egy-egy részét is
gyakran elfoglalják a várakozó gépjármûvek. Gond a gyógyszertár körüli
parkolás, ott is rendszeresen a gyalogosjárdán vagy az autóbuszmegállóban várakoznak az autók. Javasolom,
hogy a gyógyszertár vezetôje adjon tanácsot a következô számban, hol parkoljanak le a hozzájuk látogatók, hogy
ne akadályozzák se az autóbuszok
megállását, se a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
Gratulálok a Baracskai Óvodás
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
létrehozóinak. Bízom benne, hogy a
gyermekek élhetô jövôre nevelésének
érdekében megfogalmazott céljaikhoz
sok önkéntes támogatót nyernek.
Becseiné

Búzavirág
Kedves baracskai lakosok!
Búzavirág Kézimunka Szakkörünk
2006. októberében alakult. Jelenleg
15 fô felnôtt és 2 fô általános iskolai
tanuló létszámmal kézimunkázunk
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szombaton délutánonként 14 órakor.
Szakkörünk, már kapott több helyrôl
meghívást kiállításokra, melyen szívesen részt vettünk (Váli Vajda Napokon, Martonvásáron a Fejér megyei kiállításon és természetesen a baracskai rendezvényeken).
2009. júniusban Baracskán, a
„Kozma Ferenc” Napon szeretnénk a
régi kézimunkákból kiállítást rendezni. Kérjük a lakosokat, hogy akinek
van régi kézimunkája és azt a kiállításra szívesen átadná nekünk (természetesen a kiállítás után visszakapja),
valamint akinek van feleslegessé vált
hímzô- illetve osztott hímzôfonala és
felajánlaná a szakkör részére, jelentkezzen a 454-341-es telefonszámon.
Segítségüket elôre is köszönjük.
Búzavirág Kézimunka Szakkör

Kedves Kozma Ferenc

Olvasói sorok, Sport

2009. május

Nem tudtam elköszönni, el kellett jönnöm. Már 26. éve dolgoztam az iskolakonyhán, ilyen még nem történt velem. Úgy megaláztak, olyat
mondtak rám, amit én tudom, hogy nem csináltam. Az egyik munkatársamat három hónap után elküldték anyagi gondok miatt. Tettek mellém
egy „családtagot”, akinek az volt a feladata, hogy felettem uralkodjon,
hazudozzon olyat, amit én nem csináltam. Fel kellett mondanom, mert
ezt már idegileg nem bírtam. Még az nap, haza sem értem már az utcán
azzal szólítottak meg, egy képviselô járja az utcát és konyhai dolgozót
keres. Nem tudtam hogy egy képviselônek ez a dolga. Szerintem azért
engem is megkérdezhetett volna, hogy mi történt. Remélem a Tanárok,
a kisdiákok nem hiszik el rólam. Mindig segítettem az iskolának, bármit
kértek tôlem. Hiányozni fogtok gyerekek, mert ti gyógyítottatok meg.
Örültem, hogy dolgozni tudtam. Kedves Judit igazgatónô, együtt
örültünk az ebédlôben az új székeknek, a szép függönynek. István tanár
úrral megbeszéltük a napi dolgokat. Zoltán mindig a kenyeret hiányolta.
Kati, Ági, Csilla, Szilvike, Györgyi, akik a gyerekeknek segítettek az ebédnél. Ernô, akit bármi segítségre kértem, megcsinálta. A napközis csoport,
Sándor Zolika, 7. osztályos tanulók, akik a legjobb ebédeseim voltak és
a 8-as Marci. További jó tanulást, egészséget kívánok!
Molnár Gyuláné, Etus néni

SPORT

Tájfutó hírek

Éves felkészülési tervünknek megfelelôen a baracskai utánpótlás csoport
március 14-én a Budapesti Spartacus
SE országos ranglista versenyén vett
részt a Vértes hegység nyugati felén
Szentgyörgyvár térségében. Megbetegedések miatt Vanda, Ádám, Bálint
és Janka alkotta az utazó csapatot.
Tiszta, aljnövényzet és bozótmentes,
jól futható tavaszi erdô várt ránk.
Kisebb, nagyobb hibával mindenki teljesítette a pályáját, de dobogós helyezések nem születtek.
A március 21-22-én a PVSK által
Orfûn rendezett jubileumi 50. Mecsek
Kupa a felnôttek számára válogató
verseny volt, így adódott a lehetôség,
hogy az egyesületünk élversenyzôi
mellett az utánpótlás is leutazzon a
Mecsekbe versenyezni. A Mecsek különleges töbrös terepei új, ismeretlen
feladatok elé állították a gyerekeket.
Ennek ellenére az elsô nap végén a lá-

nyok közül Kitti néhány másodpercre
a dobogótól, az ötödik helyen várta a
folytatást, vasárnap azonban két nagyot hibázott, így összetettben a 8.
lett. Fanni mindkét nap biztonságos
futással navigált a töbrök között, végül a középmezônyben fejezte be a
versenyt. Vanda betegsége miatt helyén
húga, Janka indult el, aki nagy akarással futott mind a két napon, így neki is
meg van az elsô ranglista eredménye!
Március utolsó vasárnapján került
megrendezésre Pilisborosjenôn a
Hegyvidék kupa. Az 1:5000-es, felhagyott kôbányákkal tarkított térképen
megrendezett regionális rangsoroló
verseny komoly technikai követelményeket támasztott. Mindenki gazdagodott egy kis tapasztalattal és néhány érmet is sikerült begyûjteni: Mihalovics
Bálint és Somogyi Gyuszi kategóriájukban harmadikak. Árva Kati és Vékony Vanda pedig másodikak lettek.
Verseny után a csepergô esô sem riasztott el bennünket az „Egri csillagok”
film díszleteként felépített vár megnézésétôl és megmászásától. (Kérem a
szülôket, az itt készült képeket csak
erôs nyugtatók bevétel után nézzék
meg honlapunkon:

http://arakup.blogspot.com/).
Míg az ország nagy része a húsvéti
sonka megfôzésén ügyködött, a baracskai utánpótlás csoport leány különítménye Bükkszentkereszt felé autózott, hogy 240 km utazás után rajthoz
álljon a 31. Nemzetközi Postás Kupán.
A háromnapos viadalon közel kilencszáz fô állt rajthoz. Az indulók létszámát és összetételét erôsen befolyásolta,
hogy ez év augusztusában Miskolcon
kerül megrendezésre a sportág világbajnoksága. A felnôtt rajtlistákon több
világ és Európa bajnok nevével találkozhattunk. A tájékozódási futás élmezônyét jelentô finn, norvég és svájci válogatott teljes létszámmal képviseltette
magát, és rajtuk kívül még számos
nemzet képviselôi használták ki a lehetôséget a bükki terepek megismerésére. A felnôtt elit egyéni kategóriák
erôsségére jellemzô, hogy a legjobb
magyar eredmény itt egy 10. hely volt,
amit egyesületünk válogatott tájfutója
Gyurkó Fanni szerzett. A baracskai
csapat is kitett magáért: Vanda megismételve tavalyi teljesítményét a dobogó elsô fokára állhatott fel N10-ben,
megelôzve magyar, szlovák és svájci ellenfeleit. A N14-es korcsoport versenyében Péteri Kittinek a második, Péteri Fanninak pedig a harmadik helyett
Vékony Andor
sikerül megszereznie.
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EGÉSZSÉGÜGY
Kedves baracskaiak! Nagy örömömre szolgál, hogy
megint jó hírrôl tudom Önöket tájékoztatni. Szûrôvizsgálatokat szerveztünk a helyi lakosság számára, ami nagy sikert
aratott az érintettek körében. A februári csontritkulás vizsgálaton közel félszáz résztvevô gyôzôdhetett meg csontjai
állapotáról anélkül, hogy ezért fáradtságos utazást kellett
volna megszerveznie valamelyik városi rendelôintézetbe.
Szerencsére voltak közöttük egészséges csontozatúak is, de
a vizsgált személyek több mint fele valamilyen terápiát
igényelt. Nem csoda, hiszen a mai mozgás szegény világban
a csontok nincsenek megfelelô módon terhelve.
Ön megteheti, hogy naponta legalább 3 kilométert sétál
lehetôleg friss levegôn? Mert aki ezt rendszeresen megteszi,
annak a csontjai állapota sokat javulhat! Soha nem késô
elkezdeni! Ráadásul, a virágzó természet látványa a napi
stressz után még nyugtató hatást is biztosít, a sétálók számára!
Tapasztalatom szerint a táplálkozási szokások sem éppen
csont-barátok! Pedig nem is kellene sokat tenni az embereknek azért, hogy egy kicsit egészségesek legyenek!
Kevesebb sót tenni az ételekbe, helyette friss fûszerrel ízesíteni; több friss zöldséget és gyümölcsöt tenni az asztalra; az
édesség helyett friss sárgarépát és diót adni a gyerekeknek;
hazai mogyorót, mandulát fogyasztani idény gyümölccsel,
vagy almával, ami mindig kapható.
Márciusban „Allergia napot” szerveztünk az ifjúság számára, hiszen ôk a legérintettebbek ebben a betegségben.
A helyi szervezés következtében a sok gyereknek nem
kellett a vizsgálatok miatt hiányozni az iskolából, és a megfelelô gyógyszerek felírását is elvégezte a szakorvos.
Hogy a felnôttek se maradjanak ki a fontos vizsgálatokból, az ô számukra is rendeztünk allergia napot, ezt
viszont kiegészítettük légzés funkciós vizsgálattal is, ami
szintén majd’ száz beteg embert vonzott a rendelôbe.

Persze olyan is akadt köztük, aki csak a dohányzásról
való leszokás elôsegítése végett kereste fel a fôorvos urat, és
akadtak olyan betegek is, akiknek az állapotuk súlyosságára
való tekintettel további kivizsgálásokra van szükségük.
Lehet-e valamit tenni azért, hogy kevesebb legyen az allergiás beteg? Természetesen! Elsôsorban a szervezet védekezô rendszerét kell megerôsíteni. Az immunrendszert!
– A tavaszi böjt mindig jót tesz, hiszen már a TV-bôl is
tudják, hogy a szervezet védekezô rendszerének 75 %-a a
gyomor-bél rendszerben található. A böjtöt már nagyon
régóta használják az emberek a tisztulásra.
– A bôséges tiszta folyadék (víz) fogyasztása is fontos, és az
éhség érzetet is csillapítja.
– Könnyû, kímélô ételek fogyasztása, kevés hús, több
párolt, fôtt, vagy nyers zöldség.
– Napi rendszeres testmozgás: séta, kocogás, futás, kinekkinek teherbírása szerint.
– Minél több idôt tölteni a szabadban, kirándulni,
napozni (óvatosan, a leégés veszélyét elkerülve).
Hálás vagyok azért, hogy a három szûrôvizsgálat megszervezését és lebonyolítását saját hatáskörben elvégezhettem.
Köszönetet mondok minden segítô és közremûködô
résztvevônek és az orvosoknak, a szakszemélyzetnek, akik
munkájukkal járultak hozzá a vizsgálatok zavartalan lebonyolításához. Bízom benne, hogy az Önkormányzat is támogatja további kezdeményezésem, hogy egyre több szûrôvizsgálatot és szakvizsgálatot végezhessünk itt helyben.
Szeretném, ha még az elején, a kialakulás szakaszában felismerhetnénk minden kezdôdô betegséget, ezáltal az egészség lehetôsége eljutna minden emberhez.
Üdvözlettel:
dr. Kolumbán Ottilia
háziorvos

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
• Május
1–3.: Martonvásár
9–10. Ráckeresztúr
16–17.: Ercsi
23–24.: Martonvásár
30–31.: Ráckeresztúr
• Június
1. (Pünkösd hétfô): Ercsi
6–7.: Ercsi
13–14.: Martonvásár
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

8

Hirdetés, Hasznos tudnivalók

2009. május

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

Kidoboló

IMPRESSZUM

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
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: Polgármesteri Hivatal
A következô szám lapzártája: május 20., szerda
Várható megjelenési ideje: június 3.
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
A szerk.
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-89
Számlaszáma: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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

