K

A Baracskai Önkormányzat lapja

IDOBOLÓ

XVII. évfolyam 7. szám

INGYENES

2009. július

Néhány elôzetes
a programokból,
a teljesség igénye nélkül:

JÚLIUS 10.: Fáklyás felvonulás
JÚLIUS 11.: egész nap programok kicsiknek,
nagyoknak:
• játszóház, arcfestés, ugráló vár, kerékpáros ügyességi
verseny, labirintus, füstsátor, kézmûves vásár egész nap
• Elsô „Baracskanál” fôzôverseny
(jelentkezés és regisztráció a helyszínen 11 óráig)
• kutyás és kommandós bemutató,
• ingyenes repülés HÔLÉGBALLONNAL,
• Ezer éves Fejér Megye vándorkiállítás 11 település részvételével az iskola tornatermében.
• BARACSKA CROSS FUTÓVERSENY,
a Futapest egyesület szervezésében

Fellépnek:
Zoltán Erika táncstúdió tanítványai,
Baracskai Dalkör,
baracskai hastánc csoport,
Tranzit zenekar,
Csocsesz, a mulatós slágerek kedvelôinek

Lesz még:

A

tûzijáték,
utcabál Árvai Betang Istvánnal,
tombola és még sok minden más
Örömmel fogadjuk a tombolatárgy
felajánlásokat és a tûzijáték támogatását!
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A szervezôk a változtatás jogát fenntartják!
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POLGÁRVÉDELEM

Ha megszólal a sziréna
New York 2001. szeptember 11.
terrortámadás, Csernobil 1986
május atomerômû katasztrófa,
Tokió 2000 mérgezôgáz a metróba, Kína 2003 SARS járvány,
szökôár (cunami) Dél-kelet Ázsia
2004.
Katasztrófák. Csak a legnagyobbak az
utolsó 25 éven belül a világ minden részérôl. De itthonra is emlékezhetünk:
a berhidai földrengésre, a tiszai árvizekre, a siófoki autóbusz balesetre.
Nem riogatás szándéka szülte ezt a
cikksorozatot. Ha akarjuk, ha nem,
együtt kell élnünk a veszéllyel. Mert a
veszély itt van körülöttünk. Valószínû,
hogy még soká itt is marad. Van néhány dolog, amit a katasztrófákról és
az ellenük való védekezésrôl mindenkinek tudnia kell. A saját érdekében, a
saját érdekünkben!
A tudomány megállapította, a
katasztrófák során bekövetkezô károk
nagyobbik része a megelôzés elhanyagolásából, felkészületlenségbôl, pánik
kialakulásából fakadt. A megelôzésre,
felkészülésre fordított energia, idô,
pénz lényegesen kevesebb, mint a
helyreállítás költsége.
Mit kell tudni a katasztrófákról?
A lakosságot veszélyeztetô tényezôket alapvetôen két nagy csoportra
szoktuk osztani:
1. Civilizációs katasztrófák
Ide tartoznak a háborús cselekmények, a terrorista merényletek, a
veszélyes anyagok tárolása, felhasználása, szállítása, stb. Közös jellemzôjük, hogy bekövetkezésük emberi
cselekedetek függvénye, a véletlentôl a
technológiai fegyelem megsértésén át,
a szándékos cselekedetek teljes skálája
tetten érhetô benne.
2. Természeti katasztrófák
Itt kell megemlíteni többek között a
földrengést, az ár-, és belvizet, a rendkívüli szélsôséges idôjárási viszonyokat
(hóvihar,
szélvihar,
jégverés,
felhôszakadás). Ezek jellemzôje, hogy
a katasztrófák elôrejelzése nehéz, a
megelôzése többnyire lehetetlen,
viszonylag rövid idô áll a rendelkezésre, tudatos felkészüléssel viszont a
károk jelentôsen enyhíthetôk.
Mindkét csoportra jellemzô, hogy

lokálisan (kis területen) és regionálisan
(nagy területen) is felléphetnek
jelentôs pusztítást okozva emberi
életben és anyagi javakban. További
közös jellemzôjük, hogy a megelôzésben korlátozottak a lehetôségeink, de
felkészüléssel, a veszély létének tudatosításával jelentôsen mérsékelhetô a
katasztrófák pusztító hatása.
Kockázatelemzés alapján a településünket leginkább a közlekedéssel
összefüggô katasztrófák veszélyeztetik,
de nem elhanyagolható a szélsôséges
idôjárási tényezôk (belvíz, szélvihar,
hófúvás) veszélye sem.
Hogyan védekezhetünk? Hogyan
védekezhetnek a családok? Hogyan
elôzhetôk meg, vagy csökkenthetôk a
károk? Ehhez kívánunk most néhány
jó tanácsot adni.
Az elsô, hogy vegyük komolyan a
hatóságok riasztó jelzéseit! Településünkön is vannak telepített elektromos
szirénák. A lakosság riasztására rendkívüli
állapot,
szükségállapot
elrendelésekor kerülhet sor.
A községbe telepített szirénák 3 féle
jelzés leadására alkalmasak:
1. Katasztrófavédelmi riadó: 2 percig
tartó, váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang
2. Légiriadó: 3×30 másodpercig tartó
váltakozó hangmagasságú (üvöltô)
szirénahang, közte 30 másodperc
szünet.
3. Riadó elmúlt: kétszer egymás után
megismételt 30 másodperces azonos
hangmagasságú (morgó) sziéna hang.
E jelzéseket kiegészítheti, vagy
településrészenként helyettesítheti a
mobil kézi sziréna, a rendôrség,
polgári védelem, tûzoltóság hangszórós közleménye is.
Néhány jó tanács veszélyhelyzet
esetére:

• Minden ilyen esetben figyelje a
Kossuth rádió, MTV1-es csatornájának adását, s a közleményekben meghatározottaknak megfelelôen cselekedjen.
• A veszély jellegének megismeréséig
zárjon be minden ajtót, ablakot a lakásban.
• Kapcsolja ki a szellôzô és klíma berendezéseket.
• Ne tartózkodjon a szabadban, kivétel földrengés esetén (ekkor hagyja
el a házat azonnal).
• Keresse meg a lakás legvédettebb
helyiségét, ott tartózkodjon a család.
• Maradjon távol a baleset helyszínétôl, tegye szabaddá a járdát, úttestet a
mentôegységek számára.
• Kövesse a hatóságok utasításait.
• Ne terhelje felesleges kérdésekkel a
katasztrófavédelem, rendôrség, tûzoltóság telefonvonalait.
• Ha kitelepítésre kerül sör, állítson
össze egy kb. 20 kg összsúlyú úgynevezett „túlélôcsomagot”. Ez tartalmazzon meleg ruhát, élelmet, ivóvizet,
értéktárgyakat (pénz, bankkártya),
rendszeresen használt gyógyszereket.
• Kimenekítéskor nincs lehetôsége
mindezt összekészítenie, egy a cél, Ön
és családjának életét megmenteni a lakás vagy a település azonnali elhagyásával.
Végezetül néhány gondolat településük védelmérôl. A polgári védelmi kötelezettséget törvény írja elô. Ennek megfelelôen településük is rendelkezik polgári védelmi szervezettel,
riasztó eszközökkel, védô- és mûszaki
mentô eszközökkel.
Reméljük, soha nem kell használni
ôket.
De ha kell, a katasztrófavédelem
jelszavas szerint: Készen a vészben!
Törzsök József
polgárvédelmi irodavezetô, Gárdony

MEGKÉRDEZTÜK

Megkérdeztük
építéss
–– kerék
párút építé
kerékpárút

A 7-es út és az állomás
között kerékpárral vagy
gyalog közlekedni enyhén
szólva életveszélyes. Ezért
öröm számunkra, hogy
kerékpárút épül ezen a
szakaszon is.
Az Önkormányzat pályázat útján nyert 32 millió
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Közösség, Iskola

Ft-ot a munkálatokra. Három kivitelezô közül az
ÚTÉPPARK Bt. adta a legkedvezôbb ajánlatot. A kb. 46
millió forintos beruházásból 704 méter kerékpárút készül
el, zárható kerékpártárolóval az állomásnál
Remélhetôleg még június hónapban megtörténik a
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mûszaki átadás, de a környezet végleges kialakítása ôsszel
várható, ugyanis ez a faültetések idôszaka.
Mint minden ilyen jellegû beruházásnál, az Önkormányzatnak a pályázatban vállalnia kellett az út karbantartását.
Vasvári Béla

Fotó: Pallag Norbert

TÁBOR

Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor

Idén harmadik alkalommal rendeztük
meg a Tiszta Forrás Ifjúsági Tábort.
Mint azt az olvasók a korábbi beszámolókból tudhatják, a tábor immár hat település közremûködésével
mûködik. Baracska, Martonvásár,
Tordas, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr
iskolás gyerekei töltötték meg most is

a tábort, amelynek helyszíne Gyúró
volt. Az iskola udvarán felállítottuk a
nagy rendezvénysátrat, és az étkezést
is ott tudtuk megoldani. A tábor
vezetését a települések mûvelôdésszervezôi látják el – én fogom össze a
csapatot –, de nagyon sok segítséget
kapunk az iskoláktól, intézményektôl, magánszemélyektôl.

Külön köszönet a baracskaiaknak,
akik a mi napunkon (szerdán) vállalták a foglalkoztatást, ebédeltetést, és
külön köszönet azoknak, akik ezen
felül is segítettek a táborban.
Ebben az évben is követtük azt a jól
bevált módszert, hogy a települések
mindegyike gazdája egy-egy napnak.
A közel hetven táborlakó – Baracskáról 11 gyerek – programjait naponta tíz-tizenkét felnôtt ügyelte.
A táborlakók négy csoportja – kék,
zöld, sárga, piros – között egy héten
át folytak a pontszerzô versenyek.
A záró, nyílt napon a nagyközönség elôtt elôadta a tábor színjátszó
csapata a héten tanult darabot, a díszleteket, pedig a kézmûves foglalkozásokon készítették el a gyerekek.
A Tiszta Forrás Ifjúsági Tábort jövôre Martonvásáron rendezzük meg.
Vasvári Béla

ISKOLAI HÍREK

Ballagás
Tisztelt Olvasók!
2009. június 20-án a ballagási és tanévzáró ünnepélyünk
alkalmából a következô gondolatokkal búcsúztam iskolánk 8-as diákjaitól, és számoltam be eredményeinkrôl,
melyet szeretnék megosztani Önökkel.
Kedves ballagó 8.osztályosok!
Emlékezzetek vissza. Mintha most lett volna. Ott álltatok kíváncsi szemekkel és érdeklôdéssel azon a szép szeptemberi reggelen, a tanévnyitó ünnepélyen, mely 2001-ben
volt. Léggömböt kaptatok és emléklapot. Majd pici gyerekként megtanultatok írni, olvasni és számolni. A szemünk
elôtt nôttetek fel, kisgyerekbôl ma már ifjakká. Az alsó
tagozatban Tóth Zoltánné, Györgyi néni oltalmazó kezei
közül kerültetek a felsô tagozatba, ahol Székely Miklósné
Erika néni lett az osztályfônökötök.
Úgy emlékszem, hogy mindig lelkes, jól teljesítô osztály
voltatok. Nem igen hallottam felôletek rosszat. Néha egyegy csínytevés, egy-egy lázadó pillanat… inkább sok-sok
nevetés, vidámság volt rátok jellemzô. A 8. osztály elején
elcsitultatok, mikor rohamos gyorsasággal rátok tört a
pályaválasztás terhe.
Közeledett a felvételi. Hatalmas hajrá, sok-sok tanulás
után, felvettek benneteket arra a helyre, ahová a legjobban

vágytatok. Majd ismét éledezni kezdtetek és jó humorú,
kedves, végzôs diákokká váltatok.
Emlékeztek? Szeptemberben azt kértem tôletek, hogy
mutassatok példát a az alsóbb osztályoknak. Tanulásban,
magatartásban, és szorgalomban. Kértelek benneteket, tegyetek meg mindent és töltsétek el úgy a tanévet, hogy
büszkén mondhassuk azt, hogy a baracskai iskolában
tanultatok. Köszönöm, hogy megtettétek. Egyesével is és
osztályszinten is olyan 8-asok voltatok, ami elvárható volt
tôletek. Köszönöm osztályfônökötöknek is, Erika néninek,
hogy gondoskodó szeretetével elhalmozott benneteket, és
olyan közösséget alakított belôletek, mely mostanában nem
volt. Az ô munkája követendô, példaértékû pedagógiai
munka.
Kiemelném Kedves Szüleiteket is, akikre mindig számíthattunk. Köszönöm, hogy munkájukkal támogatták iskolánkat.
Most eljött az utolsó nap és óra… Itt és most az általános iskolában. Egy állomás csupán az életetekben. Sok szép
és netán rossz emlékekkel vegyítve.
Tanulmányaitok java még vár rátok, a középiskolás évek,
ahol ismét helyt kell majd állnotok.
Azt kívánom nektek, hogy tudjátok magatokat elfogadtatni az új iskolátokban, úgy vegyétek fel a tempót, hogy
adjatok esélyt Magatoknak arra, hogy amit elterveztetek
azt meg is tudjátok valósítani.
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Iskola

Idôközben azért gondoljatok néha ránk is. Ne feledjétek
volt tanítótokat Györgyi nénit, tanáraitokat, Erika nénit, és
engem, mert nagyon kedveltünk Benneteket.
Szeressétek és tiszteljétek szüleiteket, akikre tudom bármikor számíthattok. Meglátjátok, változatlan szeretettel
várnak haza benneteket a szülôi házba a középiskolából is.
Útravalóul a következô Goethe idézettel köszöntelek
Benneteket:
„Ne csüggedj
Hisz ifjú vagy,
S minden elérhetô,
ha van Benned
Bátorság,
Remény, s szeretni erô ….”
A 2008/2009-es tanév ezen a napon lezárult. Szép, eredményes év volt. Sokat dolgoztunk, de általában sikerült
megbirkóznunk a feladatokkal.
A mûsor egyik fénye az volt, amikor az 1. osztályosokban gyönyörködhettünk, ahogy fegyelmezetten vonulva
és énekelve átadták a lufikat a 8. osztályosoknak. Köszönet
Borsóné Molnár Szilvia lelkiismeretes tanítói munkájáért!
A következôkben néhány fontos számadatot, és eredményeinket szeretném megosztani Önökkel.
A 2008/2009-es tanévet 8 tanuló és 2 napközis csoporttal kezdtük, 160 fôvel. Tanulóink jelenlegi létszáma 162
fô, napközis tanulóink száma 55 fô. A jövô tanévet
számításaink szerint 178 fôvel kezdjük meg.
Fontos feladatnak tekintettük az év során nevelô-oktató
munkánk színvonalának emelését és a tárgyi feltételek megteremtését. Az iskola udvarát, környezetét folyamatosan
szépítettük, tisztán tartottuk, melyhez állandó segítséget a
baracskai Önkormányzat biztosított számunkra. Évvégén
pedig szülôi segítséggel a játszóudvart tettük széppé.
Szeptemberre osztálytermek kerültek felújításra.
Testnevelés órákhoz sporteszközöket, napközis tanulóink részére játékokat vásároltunk.
Nagy öröm számunkra, hogy az ercsi Mûvészeti Iskola
részvételével zenei oktatás ebben az évben is eredményesen mûködött. Ugyan a tanulói létszám a tavalyihoz képest
csökkent, 10 gyermek kapott ezen a napon bizonyítványt
zenei tanulmányairól, akik nem csak megismerkedtek a
hangszerekkel,hanem tehetségesnek is bizonyultak.
Folytattuk a MUS-E mûvészeti programot, jelenleg az 1.
és 3. osztályokban, néptánc, népzene, és kismesterség
foglalkozás keretében.
Eseménynaptárunk havonként pontosan meghatározta a
tanév feladatait,melyeket maradéktalanul elvégeztünk.
Alsó tagozatban a tanulmányi munka értékelése évek óta
szövegesen történik, és 4.osztályban kaptak a gyerekek elsô
ízben a bizonyítványukba osztályzatot úgy, mint a felsô
tagozatban.
Ebben a tanévben az 5. osztályosok számára biztosítottuk a nem szakrendszerû oktatást, mely eredményeképp
tovább mélyítettük alapvetô képességeik kibontakoztatását.
Alsó tagozatban szülôi kérésre 2 tanuló ismétel évfolyamot. Felsô tagozatban 1–1 tantárgyból pótvizsgára mehet 2
tanuló. Kívánok nekik eredményes felkészülést!
Iskolánkban 24 kitûnô tanuló van, akikre nagyon büszkék vagyunk. Gyönyörû ajándékkönyvekkel jutalmaztuk
ôket. Szívbôl gratulálunk Mádi Viktor 8. osztályos ta-
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nulónak aki alsó tagozatban jeles, felsô tagozatban kitûnô
tanulmányi eredményt ért el.
Többen is kaptak jeles és jó tanulmányi eredményükért
könyvjutalmat és oklevelet, de ôk bizonyítványosztás alkalmával osztályfônökeiktôl vehették át azokat.
Elismerô oklevélben részesültek azok tanulók, akik a
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Országos levelezô
versenyén arany fokozatot értek el.
Iskolánkban nemcsak a versenyeken való eredményes
részvétellel, kitûnô tanulmányi eredménnyel lehet kiemelkedni, hanem ettôl a tanévtôl hagyományként olyan
emberi tulajdonságokkal is, mint a jóság, az udvariasság, a
becsületesség, a lelkiismeretesség, a kedvesség, az ôszinteség… és így tovább.
Dr. Mayer András kezdeményezésére, a 8. osztályosok
között most két cím került átadásra: az egyik a „Legkedvesebb tanítványom” cím (Dombai Máté), másik a „Legkedvesebb osztálytársam” (Schvégruha Alexandra) cím. Az
adományozó, dr. Mayer András adta át az 1–1 aranymedált
és az 1–1 díszoklevelet a diákoknak.
Köszönetemet szeretném kifejezni pedagógustársaim és a
gyerekek nevében a Szülôi Munkaközösségben dolgozó
szülôknek, akik aktív munkájukkal emelték rendezvényeink színvonalát. Virággal köszöntöttem: Mádi Csabát, Mádi Csabánét, Schmidt Józsefnét, Mészáros Györgynét, Molnár Györgynét, és Csapó Istvánnét.
Köszönjük Szilágyi Rolandné Arinak a Szülôi Munkaközösségben végzett eddigi elnöki munkáját, melyet kérésére
jövôre másvalaki lát el.
Ezúttal köszönöm meg iskolánk nevelôtestületének és
technikai dolgozóink egész évben nyújtott kitartó
munkáját.
A 2009/2010-es tanévre vonatkozóan a következôkrôl
tájékoztatom a kedves szülôket.
Tankönyvárusítás, napközis beíratás, zenei iskolába való
beíratás, életbiztosítások kötése a szokásos módon és idôben, augusztus végén lesz. Kérem majd figyeljék a hirdetôtáblát!
Következô programunk: a Falunap elôestéjén, 2009. július
10-én (pénteken) este 9 órakor a Kozma Ferenc Általános
Iskolából induló Fáklyás felvonulás, melyre minden
tanulónkat,szülôt és érdeklôdôt nagy szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

Fotó: Pallag Norbert
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Egyház

EGYHÁZ

Baracskai Református Egyházközség
Tisztelt Szülôk, kedves Gyerekek,
Fiatalok!
Idei nyári hittantáborunkat augusztus 3-tól 7-ig (hétfô–péntek) tartjuk.
Elsôsorban azokat várjuk (testvéreikkel együtt), akik évközben részt
vettek hittanfoglalkozáson. A tervezett program hasonló az elmúlt
évek gyakorlatához. Az életkor felsô
határa 5.osztály. A hittantábor résztvevôit két csoportra bontjuk: óvodás
+ 1.osztály; valamint 2–5.osztály. A
napi program hasonló az elmúlt
évekéhez: bibliai történet énekléssel,
imádsággal, színezéssel, kézmûves
foglalkozással, tánccal, játékkal fûszerezve. A gyülekezés 9 órakor kezdôdik reggelivel, és a 13 órakor kezdôdô
ebéddel zárul. Sajnos, ez idén is költséggel jár, ugyanis helyben nincs lehetôség ételkészítésre.
6.osztálytól felfelé 5 különálló alkalomból álló sorozatot szervezünk:
június 17., július 1., 15., 29., augusztus 12. Napi idôtartam 10 órától 15
óráig, ebéddel. Az alkalmak sorába
menet közben is be lehet kapcsolódni.
A jelentkezési díj 500 Ft/fô; 2 testvér esetén 750 Ft, 3 vagy több testvér
esetén 1 000Ft. (A jelentkezéskor kell
befizetni, lemondás esetén nem
tudjuk visszaadni.) Az ebéd díja (az 5
napra, a jelentkezési díjon felül):
1 500 Ft/fô; 2 testvér esetén
2 250 Ft, 3 vagy több testvér esetén
3 000 Ft. Ezt legkésôbb az elsô napon
kérjük befizetni!
A mellékelt jelentkezési lapot lehetôség szerint július 15-ig kérjük eljuttatni a Lelkészi Hivatalba – elsôsorban az ebéd-létszám miatt! Szeretettel hívunk, várunk mindenkit!
Pünkösd vasárnap, Urunknak hála
érte, teljes istentiszteleten vehettünk
részt. Az ünnepi alkalom kereszteléssel kezdôdött, majd az igehirdetés
után konfirmációi fogadalomtétellel
folytatódott, melyen öt fiatal vett
részt: Bálint György, Moharos Márk,
Barsi Vivien, Farkas Anikó és Farkas
Attila. Emellett köszöntöttük a kerek
évfordulós jubilánsokat. A Szentlélek
kitöltésének ünnepét úrvacsorai
közösség tette teljessé, a kegyelem le-

2471 Baracska, Templom u. 27.
Telefon: (06-22) 454-200;
(06-30) 375-77-65
E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
HIVATAL » a nyárra való tekintettel
egyeztetés alapján

hetôségével 82-en éltek. Istennek
adunk hálát e szép alkalomért, lehetôségért!
Június 17-én megtartottuk az öt
külön alkalomból álló ifjúsági táborunk elsô alkalmát, melyen nyolcan voltunk együtt.

A jó hangulatú napon Isten Igéje és
éneklés mellett két négy fôs csapat
„mérte össze erejét” bibliai activityben, ping-pongozásban, szalagfutásban és toboz-gyûjtésben. Valamint elkészült Baracska elsô leghosszabb
mûködô (!) szívószála, mely 38 szívószálból állt össze. Készítették: Vadas

Barbara, Kovács Sz. Tibor és Pallag
Benjámin.
Következô alkalmunk idôpontja
július 1., melyre elôzetes jelentkezés
alapján (!) szeretettel hívunk, várunk
minden érdeklôdôt (6.osztályos
kortól felfelé).
Ismét hirdetjük!
Az utóbbi bô egy esztendôben
örömmel tapasztaltuk, hogy akiknek
az életébôl korábban valami miatt
kimaradt 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! A személyes
találkozásig is áldott nyarat kívánunk
mindenkinek! Áldás, Békesség!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

JELENTKEZÉSI LAP
Név, életkor (osztály): ....................................................................
.......................................................................................................
Lakcím, telefon (!): ........................................................................
.......................................................................................................
Dátum: ...........................................................................................
Szülô aláírása: ................................................................................
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OLVASÓI SOROK
Kedves Olvasók!
Bizonyára Önök is örülnek, hogy bicikliút épül a
vasútállomásig.
Reméljük, nem azért épült, hogy a helyi buszjárat
helyett biciklivel fogunk eljutni mi bejárók a vonathoz…
Amit elfelejtettek (Polgármesteri Hivatal.) ill.
kifelejtettek falun belül az a Molnár-Pozsonyi két utca
aszfaltozása. Mindenhol meg vannak az utcák csinálva
– úgy, ahogy –, mert évente kell újra csinálni, javítgatni.
Mûszaki analfabéta vagyok, de annyit értek hozzá, hogy az
anyagot bele kell rakni- nem kihagyni, és akkor elég
egyszer megcsinálni, és már spóroltak is rajta.
„Nincs pénz” címmel nem készülhet el a két utca. Én
meg arra gondoltam, azért nem törôdnek a két utcával,
mert nem közalkalmazottak, nem képviselôk, nem is
vállalkozók lakják, hanem ellenkezôleg, szegényebb,
munkanélküliek,
idônként
problémás
emberek.
(Esetenként kegyetlen a két utca, ez sajna igaz lehet!) De
ettôl még kellene legalább egy járda, mert esôs-téli
idôkben a hegy torkánál felmenni-lejönni veszélyes! Ezért
idôsek, iskolások, buszra járók a Kassai utcát veszik

igénybe. (Sokan járnak gyalog és kocsival a két utcában.)
Esôs idôben a laposon megáll a víz nagy tócsákban, nem
lehet kikerülni, mert utca szélességben áll a víz, bele kell
lépni, nincs mese. Persze ilyenkor mi is dünnyögünk!
Természetesen örülünk minden megnyert pályázati
pénznek, de ne legyen a Hivatal ennyire érdektelen a két
utca iránt!
Vannak, akik tisztességes adófizetôk, most tetszettek
emelni elég magasan, úgy hogy mis is beletartozunk a
fejlesztésre különített pénzbe. 100 éve nem volt ember az
utcában, olyan céllal, hogy utat csináljon. A gázosok,
vizesek tették kicsit járhatóvá és egy-egy lakó.
De a szemétszállítók sem járnak a két utcában. Soha
nem voltak- nekünk kell az utca elejére-végére lekihordani, van aki talicskával tudja levinni! Fizetni persze
pontosan kell! Nem adjuk fel! Majd csak valaki szorít
nekünk a pályázati és adó pénzekbôl, és lesz aszfaltos
utunk. Igen is irigykedünk a már meglévô, „rendezett”
utakra!
Ezért aztán addig mi is csak DÜNNYÖGÜNK!
Szalai Lászlóné Molnár u. 4. (adófizetô)

Választópolgári szemmel
A május 28-án megtartott képviselôtestületi ülésen a hallgatóság között
én is, jelen voltam. Az egyebek napirendi pontban tett egyik polgármesteri tájékoztató kapcsán írom le
véleményemet.
Elôzmények: A jelenlegi képviselôtestület 2007-ben döntött úgy, hogy
Baracskáért Emlékérem kitüntetés
adományozásának lehetôségérôl alkot
rendeletet. Ez többszöri tárgyalás után
meg is történt. Akik ott voltak a 2008.
évi falunapon hallhatták, majd a Kidobolóban is olvashatták, hogy az elsô
ilyen emlékérmet Pleszkó Ferencné
kapta. ô akkor bizonyos okok miatt
sajnos nem tudta személyesen átvenni
a kitüntetést, valamikor a késôbbi
idôpontban került rá sor. Személyesen
én is csak nemrégiben tudtam
gratulálni Terikének az elismeréshez.
Elgondolkodtató azonban az ülésen
történt bejelentés, miszerint ebben az
évben a megadott határidôre nem
érkezett javaslat a körjegyzôhöz kitüntetendô személyre ezért a testület
nem adományoz kitüntetést az idei
falunapon.
A két háziorvos kivételével a testület minden tagja születésétôl fogva Baracskán él, itt járt óvodába, általános
iskolába, itt van állandó lakhelye.
Igaz, egy részük máshová jár dolgozni,

nem részese a helyi hétköznapi
eseményeknek, nem találkozik napi
rendszerességgel a faluban élô emberekkel, nem ismeri éppen aktuális bajaikat, gondjaikat, problémáikat. Reménykedem azért, hogy néha mindannyiuknak eszébe jut óvó- és dajka
nénijük, tanítójuk, a szakács néni és
takarító néni, de a boltos néni is, akik
évtizedekig dolgoztak az itt élô gyermekekért, felnôttekért, Baracskáért.
Tudom, elhangzott már olyan megjegyzés, hogy azért kapták a fizetésüket. De aki valahol valamikor munkában állt, mindenki az adott feladatáért kapta a fizetését. Igaz ez az eddig
Kossuth díjban, a díszpolgári címben,
vagy bármilyen elismerésben részesített személyek esetében is. Az említett, hajdani dolgozók közül páran
bizony már jó ideje nyugdíjasok.
Vannak, akik egészségi állapotuk
miatt sajnos egyáltalán, vagy nehezen
tudnak kimozdulni otthonukból, és
vannak, akik még ma is aktívan
tevékenykednek, részesei a közösségi
életnek. Ha belegondolunk, hogy 2025 éve vagy még korábbi években
milyen felszereltséggel és milyen körülmények között végezték munkájukat, bizony nem mondható könnyûnek. Nem volt interaktív tábla, internet, DVD, CD, s hasonló oktató se-

gédanyag. Igaz nagyobb jelentôsége
volt a könyvnek. A helyi ünnepi mûsorokat viszont akkor is ôk szervezték
és ôk készítették fel a szereplôket. A
konyhán kézzel gyúrták, sodorták,
vágták az ebédhez a tésztát, amibôl
nem kis adagok készültek, mivel
köztudott, hogy az óvodások és
iskolások körében mindig nagyon
kedvelt volt a diós és mákos tészta.
Ahhoz hogy a gyermekek meleg teremben játszhassanak, tanulhassanak,
csak hosszas számítások után tudhatnánk meg hány liter fûtôolajat kellett
a hordókból kipumpálva kannákban
bevinni a termekben lévô olajkályhákba. S bizony az olajos padlók takarítása sem volt megoldható porszívózással vagy egyszerû felmosással. Nem
volt ennyi hiper- és szupermarket, a
helyi boltosok leleményesséén múlott
hogyan tudták biztosítani az
élelmiszert, vegyi árut, s a háztartásokban,
iskolában
szükséges
mindenféle cikkeket a lakosság számára (füzet, ceruza, edény, kerékpáralkatrész, tû, cérna, stb). Hidegben,
melegben, kerékpáron vagy gyalog
hajnalban siettek, hogy a szállítóktól
átvegyék a friss pékárut, tejet,
tejterméket, hentesárut. Nem volt lehetôség a mobiltelefonos azonnali
rendelésre, az egész napi folyamatos
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futárszolgálatos áruszállításra. Nem is
csoda, ha többen küzdenek mozgásszervi, ízületi problémákkal, s ritkán
vagy egyáltalán nem tudnak részt
venni a közösségi rendezvényeken.
Éppen ezért csodálkozom, hogy
egyik testületi tagnak sem jutott
eszébe a lehetôség, hogy javaslata
alapján néhányuk munkáját ily módon is elismerjék. Pedig biztosan
jólesô érzéssel tekintenének idônként
az erkölcsi elismerésként kapott emlé-

kplakettre. Ugyanis e cím odaítélése a
képviselô-testület részérôl nem jár
különösebb kiadással – nincs hozzá
pénzjutalom vagy ajándéktárgy – csak
a plakett elkészíttetésének a díja! Ez
egy fém plakett, ami átadásakor lesz
nemes, erkölcsileg értékes. S vannak
akiknél még annak is van jelentôsége!
Csupán egy kis figyelmesség, jó
szándék kellene hozzá!
Becseiné Etelka

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
a konfirmáció alkalmával
szeretetük jeleként virágot
helyeztek el szeretteink sírjára.

Szeretettel:
Dr. Barta Judit
és Barta Laura

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!

2009. július 18., 9 óra
Helyszín: Baracska,
Kossuth utcai sportpálya
Szervezõ: BAKER FC
(Baracskai Keresztények
Football Klub)
Nevezhetnek: min. 6,
max. 10 fõs csapatok,
14 éves felsõ korhatárral
A pályán 5+1 fõ játszik
a csapatból!
Nevezési díj: 200Ft/fõ
(A nevezési díjak teljes
összegébõl a nyeremények
kerülnek megvásárlásra)
Nevezni a következõ
e-mail címen lehet:
a.baker.fc.edzoje@gmail.com
vagy telefonon:
(06-30) 232-6589

Gyógyszertári
ügyelet
• Július
4–5.: Martonvásár
11–12.: Ráckeresztúr
18–19.: Ercsi
25–26.: Martonvásár
• Augusztus
1–2.: Ráckeresztúr
8–9.: Ercsi
15–16.: Martonvásár
20.: Ráckeresztúr
22–23.: Ráckeresztúr
29–30.: Ercsi
• Szeptember
5–6.: Martonvásár
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
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INGYENES számítógép kezelôi tanfolyam
indul augusztusban
az alapfokú ismeretek mellett az
ügyfélkapu rendszerének használatáról.
Jelentkezni lehet a Faluházban!
(06-22-454-054); (06-30-518-0587)

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: az Önkormányzat épületében
A következô szám lapzártája: augusztus 21.,
várható megjelenés: szeptember 3-ig
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

2009. július

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-59
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
BARACSKA–KAJÁSZÓ KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZÔSÉGE (SZÉKHELY:
BARACSKA, KOSSUTH U. 29.)
Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–16.30;
Csütörtök: 8–12, 13–15.30

FOGORVOS
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

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

