A Baracskai Önkormányzat lapja

KIDOBOLÓ
XIX. évfolyam 3. szám

Midôn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem mûködött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.

INGYENES

2011. április

VÖRÖSMARTY
MIHÁLY:

Elôszó
(Baracska, 1850–1851)

Öröm – s reménytôl reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsôbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész elôtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétôl meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bôszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közôl;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megôszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre ôszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mû felett
És bánatában ôsz lett és öreg.
Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendôzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?
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POLGÁRMESTERI SOROK

Még mindig a szemétrôl

Tudom, többen unják már, de kénytelen vagyok ismét
néhány keserû élményrôl, tapasztalatról tájékoztatni
Önöket. Megint jó szokásomhoz híven elnézést kérek
azoktól, akikre a következôk nem vonatkoznak, de
bízom abban, hogy elôbb-utóbb vagy így, vagy úgy de célt
fogunk érni. A minap mindannyian megkaptuk a VHG
ez évre szóló csekkjeit, a szemétszállítás idôpontjairól
szóló naptárt, tájékoztatót, illetve kaptunk egy szép kis
matricát. Amikor a matricát nézegettem, már megint
elgondolkodtam azon, hogy milyen kár, hogy évekkel
ezelôtt nem voltunk következetesek és szigorúak. Mire is
gondolok: arra, hogy amikor bevezettük az intézményes
szemétszállítást, határidôt szabtunk az ingatlan tulajdo
nosoknak, hogy bizonyos idôn belül szerezzék be a
hulladékgyûjtô edényzetet, mert a türelmi idô lejárta után
csak ilyen módon fogjuk elszállítani a keletkezô háztartási
hulladékot. A képviselô-testület akkor engedett sok
ember „nyomásának” és nem követelte meg kôkeményen
az edényzet megvásárlását, pedig mennyivel egyszerûbb
lenne most a helyzet, ha mindenkinél a szemétszállító
edényzet lenne minden héten szerdán kirakva a kapu elé.
Ezzel a kis matricával legalább az ellenôrizhetô lenne,
hogy az illetô a hulladékszállítási kft. nyilvántartásában
benne van-e, mert bizony-bizony most kiderülne,
(ahogy lassan ki is derül) hogy kik azok az ingatlan
tulajdonosok, akik nemhogy nem fizetnek, egyáltalán
még a nyilvántartásban sincsenek benne. Az, hogy miért
nem kerültek a nyilvántartásba, jó vagy rosszhiszemûek
voltak, az megint egy másik kérdés, bár aki évek óta itt
lakik a településen, és kirakja a szemetet, és tudja, hogy a
szállításért fizetni kell ôróla csak azt tudom feltételezni,
hogy rosszhiszemû, amiért nem tesz eleget bejelentési
kötelezettségének. Azzal, hogy az ingatlan tulajdonosok
egy része nem vásárolta meg a hulladékgyûjtô edényzetet,
úgymond a „létszámellenôrzésnél” ôrületes pluszmunkát
jelent nekünk, valamint a VHG-nak. De az ellenôrzés
kapcsán sajnos neki is akaratunkon kívül kellemetlenséget
okozunk. Tudjuk, hogy ma nehéz bárkit arra szorítani, hogy
10–12 ezer forintért hulladékgyûjtô edényt vásároljon,
de el kell oda jutnunk – és ez bármilyen furcsának is
tûnik, közös érdek –, hogy mindenkinél hulladékgyûjtô
edénybe történjen a szemételhelyezés, mert csak így lehet
korrekten megoldani a problémát.
Kérek mindenkit, akinek lehetôsége van vásároljon
hulladékgyûjtô edényzetet, hogy amikor esetlegesen újabb
határidôt szab a képviselô-testület ne akkor kerüljön
anyagilag nehéz helyzetbe. Természetesen, az eddigi évek
tapasztalataiból tanulva viszont meg kell teremtenünk azt a
lehetôséget is, hogy az egyedülállók kisebb edényzetben és
esetleg olcsóbban is el tudják helyezni a hulladékjukat.
Évek óta küzdelmet folytatunk az illegális szemetelôkkel,
a szolgáltatást nem fizetôkkel szemben. A magunk szerény
lehetôségeihez képest úgy érzem, amit jó szándékkal
megtehettünk, azt meg is tettük. De véget kell vetni
annak a folyamatnak, amelyet néhányan ûznek. Könnyen
kidobálják a község területén az illegális hulladéklerakóba
a szemetet, hiszen nem nekik kell azt nekik eltüntetni,

illetve a környezetvédelmi felügyelôség nem ôket bünteti
meg, hanem az önkormányzatot, amelynek a pénze viszont
a mi közös pénzünk.
Fontos! Lehet, hogy sokuknak elkerülte a figyelmét de a
tavalyi esztendôben próba jellegel már elkezdtük a szelektív
hulladékgyûjtést. Ez azt jelenti, hogy a Temesvári, az
Országút és a Templom utcák területérôl minden hónap
elsô csütörtöki napján összeszedtük a mûanyagflakonokat,
illetve a papírhulladékot. Sajnos nagyon kevesen élnek
ezzel a lehetôséggel, holott ez a szolgáltatás ingyenes. Nem
is beszélve arról, hogy a község területén lévô két szelektív
hulladékgyûjtô helyen már nem fér el a mûanyag és a
papír. Kérem, hogy használják ki jobban ezt a lehetôséget!
Ide kapcsolódó hír az is, hogy április 1-jétôl bôvítjük
ezen szelektív hulladékgyûjtésbe bevont területet, így
minden hónap elsô csütörtöki napján a VHG által kiadott
zsákokban (ezt szállításkor cserélik) elszállításra kerül a
szelektív hulladék, a Fehérvári, a Rákóczi és a Tompa
Mihály utcákból is.

Néhány szó a járóbeteg ellátásról

Sajnos a gépezetbe hiba csúszott, és így az elôre
meghirdetett idôpontban az Ercsi Járóbeteg ellátó központ
csak részben tudta megnyitni kapuit. A teljes szakellátás
várható beindulási határideje: április 1. napja. A csú
szás oka az, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár
csak április 1-jétôl finanszírozza a feladat ellátást. Addig
is, amíg a teljes körû ellátást nem tudjuk hozzáférhetôvé
tenni az Önök számára, próbáljuk megoldani az Ercsibe
jutás lehetôségének megkönnyítését. Egyeztetések folytak
az Alba Volánnal és elôkerültek más utaztatási lehetôségek
is. Amennyiben biztosnak látszik a megnyitás, az Ercsibe
jutás lehetôségeirôl plakátokon, ill. szórólapokon fogjuk
Önöket tájékoztatni.

Itt a tavasz!

Gondolom, velem együtt már mindannyian várták a
jó idôt, a madárcsicsergést ha másért nem azért, hogy
csökkenjen a gázszámla. Bár nem azt a világot éljük
már, mint 30–40 évvel ezelôtt, amikor még az ingatlan
tulajdonosok közel 95%-a mûvelte a kertjét, ásott, vetett,
gereblyézett, azért most is van mit tenni. Kérem Önöket,
hogy ha már a kertjükre gondot fordítanak, szánjanak egy
kis idôt az Önök elôtt elhúzódó árkok kigereblyézésére, az
áteresz kitisztítására, a járdák, utak fölé nyúló fák, bokrok
megmetszésére is. Jó érzés végignézni az ember portáján,
mikor úgy érzi elkészült a munkával és minden rendben.
Egyre kérem még Önöket, hogy amikor az összegyûjtött
kerti hulladékot, faágakat, lenyírt füvet semmisítik meg,
legyenek egy kis tekintettel másokra is! Mielôtt elkezdünk
tüzelni, nézzünk körbe, hogy a szomszédasszony nem
teregetett-e ki, vagy nem szellôzteti-e a lakást, vagy egy
kis gyermeket nem tettek-e ki az udvarra levegôztetni.
Lehet, hogy én még hiszek a csodákban, de úgy gondolom,
az ember azt kapja vissza, amit ad. Ne várjuk meg azt az
esetet, amikor a szomszédunknak az lesz a reakciója, hogy
„mire vagy úgy oda, te is ezt csinálod”.
Boriszov Zoltán
polgármester
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Elnézést kérek!
Bizonyára Önök közül sokan olvassák a Fejér Megyei Hírlapot. Ebben az újságban hetek óta megjelenik egy-egy megyei
település bemutatása. Így történt ez Baracska esetében is. A község díszpolgárainak felsorolásakor viszont kimaradt
Mészáros Jenô igazgató úr neve. A hibáért elnézést kérek.
Boriszov Zoltán polgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Jeles napok

Szinte megszámlálhatatlan jeles nap van
egy évben, áprilisban is jegyeznek jó párat. Ebben a hónapban van az Egészségügyi Világnap, a Dohányzásmentes nap,
a Költészet Napja, a Könyv Világnapja,
hogy csak néhányat emeljek ki a sok közül.
Én most az egyik, mindenkit érintôrôl
kívánok szólni, ez pedig a Föld Napja.
Ezen a napon a környezetvédelem a
kiemelt cél, ennek fontosságáról szól
minden akció. Magyarországon 1990
óta rendezik meg, április 20-án.
Sajnos még településünkön sem mindenki veszi komolyan a környezetvédelmet,
s közvetlen környezetében sem tesz érte
semmit. Pedig mennyivel tetszetôsebb,
szebb egy olyan porta, ahol virágokat,
fákat, bokrokat, füvet látunk, mint az
elhanyagolt, gazos, szemetes, rendezetlen terület. A vidéki portákon természetes a konyhakert, az állattartás. A gondos gazda azonban arra is ügyel, ha már
veteményezett, azt gyomlálja, kapálja és
környezetkímélô növényvédôszereket

használjon, hiszen csak akkor számíthat
jó, egészséges, káros anyagoktól mentes
termésre. Az állattartást is meg lehet úgy
oldani, hogy ne legyen miatta rendetlen a gazdasági udvar, bûzös a környék,
csak egy kicsit igényesnek kell lenni a
környezetre, tekintettel lenni embertársainkra, és be kell tartani a helyi állattartási rendeletet.
A háztartási szemét heti rendszerességgel történô szervezett elszállítása biztosítja, hogy ne sutyiban, a földet és
élôvizeket szennyezve kelljen ide-oda,
erdô- és mezôszélre, vízmosásba elsül�lyeszteni a mindennapi tevékenységünk során keletkezett hulladékot. Akinél egy kukányi mennyiségnél több hulladék keletkezik hetente, annak adott a
lehetôség, hogy külön matricával ellátott zsákban tegye ki a többletet. Szerencsére már egyik helyi üzletben is kapható matrica!
A boltok, orvosi rendelôk elôtt, a buszmegállókban, de a faluban több helyen
is van szeméttartó kihelyezve. A Kossuth

és Templom utcát összekötô gyalogos út
mindkét végén fellelhetô egy-egy. Ennek ellenére mégis rendszeresen találni használt papír zsebkendôt, szalvétát,
csokis papírt, mûanyag üveget, poharat,
cigarettás dobozt a járda melletti árkokban. Ha elsétálunk délutáni idôszakban
az iskolától a Kis-kanálisig, vagy a másik irányba a Váli-vízig, megtudhatjuk
volt-e alma az ebédhez. mi volt aznap
a tízórai és uzsonna. Az almán látható,
hogy csak egyet, esetleg kettôt haraptak
bele, még csak nem is a csutkát dobják
el. A megkent kenyéren ott virít a szalámi, gyakran a friss uborka, és elôfordul,
hogy a joghurtos pohárból is alig hiányzik. Ez ugyan már nem csak környezetvédelmi probléma, hanem az étel elpocsékolása is. Megjegyzem, ha nem szeretünk valamilyen ételt, vagy gyümölcsöt,
pl. oda lehet adni olyannak, aki szívesen megenné, vagy hazavihetô a cicának, kutyának, egyéb állatkának.
Mivel közeleg a jó idô, az ingatlantulajdonosoknak gondoskodni kellene a járdákra kihajló, lelógó fák, bokrok ágainak meg- és felnyesésérôl, hogy kényelmesen lehessen gyalogosan - és ahol lehetséges - kerékpárral is közlekedni. A
metszésnél legyenek tekintettel arra,
hogy esôzéskor még az esernyô tartásához is legyen elég hely. Ahol lehet, virágosítsunk a közterületeken is, de a járdák mellé csak olyan növényeket ültessünk, ami növekedése közben sem hajlik
a járdára, hiszen azok általában amúgy
is elég keskenyek. A leszáradt virágok és
lehullott falevelek egyébként is szennyezik az utat.
Próbáljunk meg közösen tenni lakókörnyezetünk, egész Baracska környezetének védelme és tisztasága érdekében! Ne
hagyjuk szó nélkül, ha észleljük a szemetelést. A kirívó környezetszennyezô
eseteket a körjegyzôségen lehet jelezni,
ahol kivizsgálják a panaszt és megteszik
a szükséges intézkedéseket.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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KÉPVISELÔ-TESTÜLETI HÍREK
A 2011. február 24-én megtartott ülésen
minden képviselô jelen volt.
• Meghallgatásra került a Baracskai II.
számú védônôi körzet álláshelyére pályázó védônôk egyike. A másik védônô a
meghívás ellenére nem volt jelen, így az
ô esetében csak pályázati anyagát tudta
döntésénél figyelembe venni a testület.
Május 1-jétôl Pölöskeyné Máté Valéria
töltheti be az állást. A feladat-ellátáshoz
tartozik Kajászó község egész területén a
védônôi és a Kozma Ferenc Általános Iskola iskolavédônôi feladatainak ellátása.
• Nem került elfogadásra a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
2010. évi munkájáról szóló beszámoló.
(Nemmel szavazott: dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Boriszov Zoltán, Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia, tartózkodott: dr. Mayer András.) A beszámoló tárgyalása során kiderült, hogy a társulásban rejlô mûködési
lehetôségeket nem sikerült megfelelôen
kihasználni és az éves pénzügyi elszámolásokról sem adott pontos adatokat a
Kistérségi Szolgáltató Iroda.
• A különbözô értelmezési problémák
tisztázása érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
vonatkozó napirendi pont tárgyalását 7
egyhangú igen szavazattal levette a testület az ülés napirendjérôl.
• A rendôrség 2010. évi munkájáról
szóló írásos beszámolóját megkapta a
testület, de azt a rendôrkapitány jelenléte nélkül nem kívánta tárgyalni, így a
következô testületi ülésre lett elhalasztva.
• Elfogadásra került a Fejérvíz Zrt. 2011.
évi árterve alapján tett csatornaszolgáltatási díjjavaslat. Ennek megfelelôen
március 1-jétôl a csatornadíj 407 Ft/m3
+ áfa, mely összeg 83 Ft/m3+áfa bérleti díjat tartalmaz. A szippantmány tisztítótelepen történô elhelyezési díja 819
Ft/m3+ áfa.
• Elhangzott, hogy rövid idôn belül
szükséges végezni a talajterhelési díjra
vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatát is.
• Ismertetésre kerültek az AQUAPLUS
Kft. 2010. évi vízmû üzemeltetési tapasztalatai. A Kft. is elkészítette a 2011. évi
vízdíjra vonatkozó kalkulációját. Ugyancsak március 1-jétôl 245 Ft/m3+áfa a
vízdíj. Az összeg 9 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmaz.

• A testület egyhangú igen szavazattal
elfogadta a Pénzügyi- Informatikai és
Településfejlesztési Bizottság GAMESZ
létrehozására vonatkozó azon javaslatát, hogy a bizottság 2011. szeptemberéig kidolgozza a szervezet megalakítására,
mûködésére vonatkozó tervezetet, s utána dönt létrehozásáról.
• Kajászó Község Önkormányzata kezdeményezte a Bicskei Kistérségbôl Ercsi Kistérségbe történô átsorolását. Baracska Képviselô-testülete, mint a társulás tagja egyhangú döntéssel hozzájárult, hogy Kajászó Község Önkormányzata az Ercsi Kistérségi Társuláshoz csatlakozzon.
• A munkaterv szerint ezen az ülésén
tárgyalta volna a testület a helyi szociális rendelet felülvizsgálatát. Tekintettel
azonban az egyéb rendeletalkotáshoz
kapcsolódó programokra, a szociális
rendelet felülvizsgálatára egyhangú döntés alapján a márciusi ülésen kerül sor.
• A testület megtárgyalta a Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának kérelmét és döntött, hogy továbbra is támogatja az iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak úszásoktatását oly módon,
hogy mindkét évfolyamon vállalja az Ercsi uszodába történô szállítás költségeit a tervezett 10–10 alkalommal. Összesen 133 600 Ft összegben. Az úszásoktatás díja az iskola költségvetésébôl biztosított.
• A testület úgy döntött, hogy a gyermekétkeztetés további ellátására a jelenlegi szolgáltatóval folytat tárgyalásokat
március hónapban.
• Felhatalmazást kapott a PIT Bizottság, hogy a májusi testületi ülésre készítsen elôterjesztést a Bursa Hungarica
Felsôoktatási
Ösztöndíjrendszerben
történô részvétel lehetôségérôl.
• A testület felhatalmazta a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Kossuth és Ország út találkozásánál lévô romos épület bontása még
március hónapban megkezdôdjön.
• Mivel a testület nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy a 7-es számú
fôközlekedési út baracskai szakaszán a
7,5 tonnás súlykorlátozó táblák megszüntetésre kerültek, felhatalmazta a
polgármestert, értesítse a közútkezelô
hatóságot, hogy vizsgálják felül döntésüket, és a táblák újból kerüljenek kihelyezésre az adott szakaszon.
• Egyebek napirendi pontban a polgármester beszámolt a lejárt határidejû ha-

tározatokra tett intézkedésekrôl. E napirendnél Szûcs Norbert képviselô távozott az ülésterembôl, a testület 6 fôvel
folytatta a munkát.
• Lakossági panaszok miatt úgy határozott a testület, hogy amint az idôjárás
lehetôvé teszi, megvizsgálja a Pozsonyi
utca és az Aradi utca állapotát, majd ennek függvényében próbálja meg orvosolni az érintett utcákban lakók problémáját.
• Újabb lakáskérelemrôl tárgyalt a testület, de mivel továbbra sincs üres lakása
az önkormányzatnak, így arról született
döntés, hogy a kérelmezôt fel kell venni
a lakásnévjegyzékre.
•A képviselô-testület megbízta a PIT Bizottságot, hogy soron következô ülésére hívja meg a kábeltelevízió szolgáltató képviselôjét és tisztázzák a felmerült
kérdéseket
• Zárt ülésen lakásvásárlási kérelem és
köztemetési költséggel kapcsolatos fellebbezés volt napirenden.
Március 1-jén munkaértekezletet tartott a képviselô-testület, ahol az Ercsi
Járóbeteg-szakellátó
Egészségügyi Központ mûködésérôl, fenntartásáról, a minél nagyobb számú igénybevételének lehetôségérôl folyt a tanácskozás. Többek között szó volt a
költségvetésrôl és megismertük a rendelési idôket. Felvetôdött, jó lenne megoldani, hogy a háziorvosok interneten
keresztül tudják biztosítani a betegek
elôjegyzését a szakorvosi vizsgálatra, és
kerestük az optimális tömegközlekedési lehetôségeket a szakorvosi rendelôbe
jutáshoz. A munkaértekezleten részt vett
Szabó Tamás, Ercsi város polgármestere és Vavrinecz Katalin, az Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetôje. A
képviselôk közül nem volt jelen Szûcs
Norbert.
Baracska Község Képviselô-testülete
köszönetét fejezi ki a Kozma Ferenc Általános Iskola énekkarának
és 4. osztályos tanulóinak a március
15-ei ünnepségen elôadott színvonalas
emlékmûsorért. Köszönjük a felkészítô
pedagógusok: Homoki Zsuzsa tanítónô,
Reiner Renáta karvezetô tanár, Vajda Rozika és Vajda Levente táncoktatók munkáját, valamint Vasvári Béla
faluház-vezetônek a hangosítási és a képmegjelenítési technika megoldását.
		
Becsei Andrásné
alpolgármester
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Szombatonként a kézimunka szakkör 14 órától 17 óráig
szeretettel várja az új, kézimunkázni szeretôk érdeklôdését!
Hölgyeim! Bizonyára sokan gondolják, hogy
itt a tavasz, készülünk a nyárra, le kell dobni
néhány kilót, mert a mosásban télen mindig
minden ruha összemegy! Jöjjenek el hozzánk
a Faluházba, mert csütörtökönként Somogyi
Bea várja a mozgást kedvelôket, garantált a
ruhatágító mozgás!
Április 3-án, vasárnap rendezzük a tréfás Bambi
Bulit, nem 1-jén, pénteken. Ennek az oka, hogy
Róka Szabolcs elôadását ezen a napon tudjuk
megtartani. Ne szaladjunk elôre, egy pár szót
szeretnék az elôadásról írni.
Róka Szabolcs civilben tanárember, de nagyon
sokat foglalkozik a magyar történelmi, régebbi
kultúrával, a népmeséktôl elkezdve a régi zenén, a népzenén,
a néptáncon keresztül a régi magyar versekig bezárólag
mindennel. Ez alkalommal egy olyan interaktív mesejátékot
hoz el nekünk, ahol a nézôk is részesei, szereplôi lehetnek

a történetnek. Az elôadás nagyon vidám, magával ragadó,
szórakoztató és szülôk számára igen tanulságos! Ajánlom ezért
a felnôtteknek is, szánják rá azt a kis idôt, nem csak azok, akik
gyermekei egyébként is részt vesznek a Bambi Buliban!
Április 23-án, szombaton Húsvéti Locsoló Bulit
tartunk, ahova sok szeretettel várunk minden
érdeklôdôt! Mivel éppen Béla nap lesz, ezért
a Bélák ingyen jöhetnek be. Lesz tombola,
KARAOKE, büfé (italok, szendvicsek) és
locsoló-versmondó verseny, különdíjjal! A zenei
aláfestésrôl Dj Csicsó igazi RETRO programjával
gondoskodik.
Április 29-én 14 órától véradás a Faluházban!
És egy kis elôzetes: május 28-án, szombaton
Hastánc Találkozót rendezünk, ahol a
környékbeli
hastánc-csoportok
mutatják
be mûsoraikat, és egy kis meglepetéssel is
szolgálunk! Szeretettel várunk mindenkit!
Vasvári Béla,
faluházigazda
Részlet Az utolsó léghajlító c. filmbôl

A filmklub áprilisi mûsora (Mándli Judit)
Április 9.
szombat
Április 23.
szombat

MATINÉ – 15 óra
Az utolsó léghajlító – gyerekeknek
amerikai film
rendezte: M. Night Shyamalan
Egy ropi naplója – gyerekeknek
amerikai film
rendezte: Thor Freudenthal

FILMKLUB – 18 óra
Üvegtigris 3 – felnôtteknek
magyar film
rendezte: Rudolf Péter

Képek a Faluházból

Farsangi jelmezverseny az iskolai rendezvényen

Március 15-ei ünnepség
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ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
„Itt a farsang áll a bál..” énekelték az óvodások már február
eleje óta. Izgatottan várták a tizennyolcadikát, hogy végre
felvehessék a jelmezt, elôadhassák a vidám verseket, dalokat.
Hagyománnyá vált az óvodánkban, hogy néhány nagycsoportos
gyermek anyukája, apukája felkészül egy mesével, és meglepik
a gyerekeket annak elôadásával. Idén a Holle anyó címû mesét
választották a szülôk, és nagyon lelkiismeretesen próbáltak
esténként, hogy meglepetést szerezzenek a gyerekeknek.
Az óvodások pedig meglepetten és izgatottan fedezték fel
az ismerôs arcokat a szereplôk bôrében. A jól sikerült mese
után a nagycsoportos gyerekek adták elô farsangi lakodalmas
mûsorukat. A vidám felelgetôs udvarlás után táncra perdültek
a gyerekek, akik közül nem maradtak ki azok a kiscsoportosok
sem, akik az idén csatlakoztak az iskolába készülô nagyokhoz.
A mûsort nem is zárhatta volna semmi más, mint a farsangi fánk
közös elfogyasztása, amelyet néhány segítôkész anyukának,
nagymamának, és nagynéninek köszönhetünk.
Végül a sok hercegnô, tündér, bohóc, kalóz, seriff, és
pókember közös tánccal és énekléssel igyekezett elkergetni a
telet.

Március 11-én, pénteken tartottuk a Március 15-ei
ünnepségünket az óvoda tornaszobájában. Mindenki szépen
felöltözött, a szíve felett feltûzve a kokárda. Kíváncsian várták
a nagycsoportosok mûsorát. Ôk pedig már hetek óta készültek
is, hogy a fiúk ügyes huszárként, a lányok pedig szép magyar
ruhában méltóképpen ünnepeljék a nemzeti ünnepünket.
Sajnos a bárányhimlô járvány miatt sok kisgyermek hiányzott,
s ezért kevesen voltak, de az öt huszár, és a négy leány, zengô
hangon énekelt és szavalt.
A gyerekek után az óvó nénik elénekeltek néhány katonadalt,
amelyet a gyerekek érdeklôdve hallgattak. Ezután pedig kis
meglepetésként egy Moldvai táncot jártak az óvó nénik,
dadusok Szilvi nénivel kiegészülve, mely nagy sikert aratott
a gyerekek között. Oly annyira, hogy utána a gyerekekkel
közösen is megpróbáltuk eltáncolni, s végül igazi táncházi
hangulat alakult ki.
Mint minden évben, idén szintén készítettek az óvodások
zászlókat, amelyeket elvittünk az emlékmûhöz a délelôtti
sétánk alkalmával.
Mészárosné Giricz Marianna

EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
A pápa nagyböjti üzenete

„A kapzsiság erôszakhoz,
visszaéléshez és halálhoz vezet.”
Ezekkel a szavakkal emlékeztet a
pápa nagyböjti üzenetében javaink
megosztásának fontosságára, majd
böjtre, alamizsnálkodásra és imára
szólít fel a hamvazószerdán kezdôdött
nagyböjtben.
A keresztény böjt sohasem öncélú.
Amikor a keresztény ember lemon
dást vállal, figyelmét embertársai
szükségleteire irányítja, és bennük Isten
hívását ismeri fel – hangsúlyozza a
pápa. Így a sokféleképpen indokolható

böjtnek a keresztények számára mély
vallási értelme van.
A „javak istenítése” eltávolítja az
embert a másiktól, és szerencsétlenné
teszi. Hamis reményeket kelt, ha az
anyagiakat tesszük Isten helyére. Az
alamizsnálkodás kötelezettsége arra
szólít, hogy Isten legyen az elsô az
életünkben, és másokra figyeljünk,
Istent újra, jobban felfedezzük, és
irgalmasságában részesüljünk.
A hívôk nagyböjtben „az imádság
értékes és pótolhatatlan módját” is
megismerhetik, ha az ezekre a napokra
elôírt
szentírási
olvasmányokat
átelmélkedik – írja a Szentatya. Aki
pedig imádságos idôt szentel Istennek,
az örök életre figyelve az idô új
felfogásával gazdagodhat.
A sátán ma is munkában van a világban.
Nem szûnik kísérteni az embert, aki
közelebb akar kerülni Istenhez. A
A nagyheti szertartások rendje:
Április 21. nagycsütörtök
Április 22. nagypéntek
Április 23. nagyszombat
Április 24. húsvétvasárnap
Április 25. húsvéthétfô

nagyböjti idô arra is alkalmas, hogy
bevalljuk gyengeségeinket, „életünk
ôszinte átvizsgálása után fogadjuk a
bûnbánat szentsége megújító kegyelmét,
és Krisztushoz forduljunk”. A pápa arra
is felszólítja a hívôket, hogy nagyböjtben
elmélkedjenek a keresztség szentségének
jelentôségérôl. A keresztség nem valami
múltbeli szertartás, hanem találkozás
Krisztussal, aki ôszinte megtérésre hívta
az embereket.
Nagyböjt 5. vasárnapján (április 10én) a fél 9-kor kezdôdô szentmise elôtt
és alatt egy missziós atya is gyóntatni
fog, valamint a prédikációt is ô tartja.
Már kétszer járt egyházközségünkben,
és nagyon örülnénk, ha többen
meghallgatnák ôt!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott
Húsvétot kívánok!
Hasap Jánosné

17.30 szentmise
17 h keresztút
17.30 szertartás
17 h szentmise
8.30 szentmise
8.30 szentmise

2011. április
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Egyház

A Református Egyház hírei
„Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ô is hozzájuk hasonlóan részese
lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon,
vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész
életükben rabok voltak.” Zsid 2,14-15
Kedves Olvasó!
◊ Közel 2000 esztendôvel ezelôtt egy
hihetetlen esemény híre kapott szárnyra,
amely azóta is szerte jár a világon:
Jézus feltámadt! Aki keresztre feszítve
halt meg szörnyû szenvedések között,
akit azután annak rendje-módja szerint
eltemettek, akit a szerettei megsirattak,
akit az akkori társadalom leírt az élôk
közül: feltámadt! Valóságosan meghalt,
és valóságosan feltámadt! Ma is ez a
legnagyobb hír, még ha sokan nem is
hiszik. De mi, keresztyén emberek,
örvendezve halljuk újra és újra. És
ujjong a szívünk, ha ez az örömhír szól:
Jézus feltámadt! Az ô feltámadása azok
számára jelent igazán örömhírt, akik az
Ige szavai szerint a „haláltól való félelem
miatt egész életükben rabok voltak.” Azaz
kivétel nélkül minden földön élô ember
számára. Mert ez a félelem mindenféle
különbség ellenére az egész emberiséget
összekapcsolja. Ebben egyikünknek
sincs elônye vagy hátránya a másikkal
szemben. A királynak és a koldusnak, a
hívô embernek és az Istent tagadónak a
homokóra szemcséi azonos gyorsasággal
peregnek. Orvos, betanított munkás,
földmûves,
lelkipásztor
életének
gyertyája egyforma gyorsasággal ég. ...
Akármilyen szép vagy csúnya az élet,
igaz, amit a 90. zsoltár írója ír: „olyan
gyorsan eltûnik, mintha repülnénk.”
Az elmúlástól való félelem az oka
annak is, hogy emberek különbözô
ideológiákba menekülnek. De egyik sem
tud változtatni azon a tényen, amit Igénk
is megfogalmaz, hogy a haláltól való
félelem miatt egész életünkben rabok
legyünk. Ezen nem lehet széplelkû,
optimista vagy egyszerûen tagadó
magyarázatokkal túltenni magunkat.
Minden halálszépítô magyarázat hamis
önámítás!
◊ Mi hát az ereje, a fullánkja a halálnak?
Isten szava szerint: a bûn. Mert egész
életünk állandó nagy lázadás, ellenkezés
Urunk akaratával szemben. Mivel Ádám
nemet mondott és a mindenkori Ádám
mindig újra nemet mond Isten rendjére,
ezért nehezedik az isteni „nem” a sorsunkra. A bûn akciója, amely életet akar
rabolni magának, váltja ki Atyánk reakcióját a halálban. Ezért írja Pál apostol

a római gyülekezetnek: „a bûn zsoldja a halál.” De milyen szépen folytatódik ez az Ige: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban.” Ezért olyan örvendetes, nagyszerû, hatalmas tény Jézus feltámadása. Ahogyan alapigénk mondja: ô is részese lett a mi testünknek és
vérünknek, „hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa
azokat, akik a haláltól való félelem miatt
egész életükben rabok voltak.”
Ô is testbôl és vérbôl való valóságos
emberként élt a földön, mint mi,
egyetlen nagy különbséggel: Benne
nem volt bûn! ô soha nem lázadt, nem
ellenkezett Isten akaratával szemben.
Tökéletes engedelmesség és szentség.
Hiszen Mennyei Édesatyánk szeretete
és jósága testesült meg Benne. És amikor
mégis meghalt, ezzel nem a saját bûneiért
fizetett, nem bûnei zsoldjaként érte a
halál. Ezért nem maradhatott örökre
foglya annak. Hanem az ô abszolút
ártatlan életének a halála törte meg
éppen a halál hatalmát. Ezt a hatalmas
gyôzelmet hirdeti a boldog húsvéti hír:
Jézus feltámadt! Áttörte a halál páncélját,
utat vágott rajta az örökélet felé!
◊ Jézus feltámadt! Ez az egyetlen olyan
hír, ami a halálfélelemtôl megszabadíthat. Feltámadása, kivívott gyôzelme nem
filozófiai elmélet, nem emberi kitalálás,
nem hamis önáltatás, hanem olyan valóság, amelybe bátran belekapaszkodhatunk bizalmunkkal, lelkünkkel, hitünkkel. S akkor úgy tekinthetsz életed estjére, mint a hazatérô tékozló fiú az atyai
ház megnyílt kapujára.
◊ Jézus, amikor felszabadítja azokat,
akik a haláltól való félelem miatt egész
életükben rabok voltak, akkor ahhoz
is segítséget ad, hogy felszabadultan
tudjanak élni. Mert akkor is lehet valaki
halott, ha él. Mozog, beszél, cselekszik,
Húsvéti alkalmaink:
Április 21. Nagycsütörtök
Április 22. Nagypéntek
		
Április 24. Húsvét
Április 25. Húsvét

örül vagy szomorkodik, dolgozik vagy
pihen… Mégis képtelen a keze egy
szeretô mozdulatra, egy simogatásra
képtelen adni. Vagy a szívébôl kihalt a
lelkesedés, az öröm, a jóság. Vagy nem
tud megbocsátani, elfelejteni. Vagy
tele az élete reménytelenséggel, az élet
értelmetlenségének érzetével. Vagy a
szeme nem látja meg, mi fáj, mi hiányzik
a kollégájának, vagy élete párjának.
Nekik is hirdetem, hogy Jézus feltámadt, és meg tudja szabadítani az erkölcsi halálban, a tehetetlenség, harag, szomorúság, reményvesztettség rabságában
élôket! Mert az ô feltámadása nemcsak
olyan csoda, ami Vele történt, egyszer
régen, hanem ott elkezdôdik a halálból
való feltámadás folyamata, amely által
az élô halottak is újra éledhetnek. Éppen az a csoda, hogy a feltámadt Jézus
a Benne hívôt is olyan emberré formálja át, akiben a halál erôit már legyôzte a
feltámadás. Hinni a feltámadt Krisztusban annyit jelent, mint belépni Istenünk,
Mennyei Édesatyánk világának különös
erôket adó dimenziójába, ahol Jézus az
Úr még a halál felett is!
Ezzel az üzenettel kívánunk mindenkinek
Áldott Feltámadás-ünnepet!
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk
alkalmainkra! Áldás, Békesség!
Dombi Ferenc
lelkipásztor
BARACSKAI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2471 Baracska, Templom u. 27.
Telefon: 06-22 454-200,
06-30 375-77-65
E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu

18.00
15.00 – Kanonika Visitatio
17.00 – I stentisztelet Kohn Zsolt
lelkipásztor szolgálatával
10.00 úrvacsoraosztással (Családi istentisztelet!)
10.00 úrvacsoraosztással
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Baracska értékei és érdekességei
Vörösmarty emlékoszlop és emlékhely
Helyi lakosaink mellett vannak olyan
tárgyaink is, amelyek értékesek és érdekesek. Ilyen például a falu központjában álló Vörösmarty emlékoszlop és
emlékhely. Hivatkozzuk is mindenütt
mint baracskai nevezetességet, azonban
nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy
került oda ez a köztéri alkotás, mit jelent, hogy zsûrizett, és kinek is a mûve.
Következô riportomban ezt szeretném
kicsit körbejárni, ezért megkerestem az
alkotót, S. Hegyi Béla szobrászmûvészt,
és felidéztük az emlékmû történetét.

Miért éppen Baracskán?

Beszélgetésünk kezdetén hamar kiderült,
hogy S. Hegyi Béla számára sosem a saját
személye a fontos, hanem a mû. 1985
óta szobrász, s pályájának egyik jelentôs
állomása Baracska.
A szobrászmûvészt arról kérdeztem,
miként került sor arra, hogy Baracskán
egy köztéri szobrot alkosson: „Személyes
kapcsolatok révén. Van egy építész
barátom, úgy hívják: Kôszegi Antal, aki

baracskai származású. Én a 90-es évek
elején kerültem vele kapcsolatba, vagy
talán még elôbb. Sokszor beszélgettünk,
barátság kerekedett köztünk, és amikor
volt a millenniumi ünnepségsorozat –
talán 2–3 év volt, amikor az állam kicsit
nagyobb figyelmet szentelt a kisebb
falvak köztereire – akkor ô javasolta,
hogy készítsek már egy tervet Baracskára,
hiszen Vörösmarty Mihály az utolsó
néhány évét ott töltötte Baracskán és ott
írta az Elôszót. Megmondom ôszintén,
addig errôl én sem tudtam. Ráadásul
akkor Vörösmarty születésének 200.
évfordulója is volt. Noha érthetô
módon az egész országban Szent István
szobrok készültek, úgy gondoltam, hogy
a nemzeti szellemiséghez, amelyet a
millennium kapcsán ünnepeltünk, méltó
lehet egy Vörösmarty emlékszobor is.
Bár meg kell, hogy mondjam, szobrászi
értelemben Szent István szobrot
készíteni szintén felemelô és nagyon
nehéz feladat. Kôszegi Tóni barátom
elvitt Baracskára a polgármester úrhoz,
és kiderült, hogy a faluban van készség a
szobor befogadására. Miután legnagyobb
részt állami támogatásból valósult meg,
a falunak csak engednie kellett. Ezt meg
is tette, és nagyon köszönöm a falunak.
Engem is próbára tett, és egy számomra
nagyon újszerû elképzelést tudtam
megvalósítani.”

Az alkotás ideje

Az emlékmû és a környezete nem
egyszerre készült el: „2000-ben készült el
az oszlop maga és 2001-ben a környezete.
Már az avatáskor [2000. december
2-án] felmerült, hogy legyen ez egy
Vörösmarty emlékhely. A kapaszkodót
az emlékhely megformálásához az
adta, hogy nemcsak az Elôszót írta
Vörösmarty Baracskán, hanem még
néhány epigrammát, sírverseknek is
nevezik ôket. Ezeket jelképes sírkövekre
írtuk és az oszlop mögé, köré helyeztük
el. Ott vannak ezek a kövek, bár lehet,
hogy a betûk már elmosódtak rajtuk, fel
kellene újítani.”

A hely kiválasztása

Az emlékoszlop nem véletlenül került
a Kossuth és a Pozsonyi utca sarkára:
„Kôszegi úr és én választottuk ki a helyet.
Sokszor végigjártuk a falut. Fontos volt,
hogy a faluközponthoz közel legyen,

s miután van ott egy enyhe íve az
utcának, ezért meg tudtuk azt csinálni,
hogy úgy odategyük, hogy messzirôl
látszódjon, de azért ne legyen útban.
Azért a gyalogosoknak legyen útban egy
kicsit. Ütközzenek bele, álljanak meg. A
járókelôknek az orra elé kellett tenni – ez
határozott szándék volt, persze.”

Tartalom és forma

Aki nem volt ott az avatón és friss
szemmel nézi a 3,6 méter magas, bazalt
és krómacél kombinációjú emlékmûvet,
tán elgondolkodik, miért is oszlop, és
miért van úgy megtörve. S. Hegyi Béla
segít bennünket az értelmezésben: „A
vers felôl közelítsük meg! Egyrészt, tehát
ott van a vers [az Elôszó]. Vörösmarty ott
[Baracskán] írta. Azt gondolom, hogy
az egyik legnagyobb magyar vers, amit
valaha írtak. A vers szerkezeti formáján
keresztül
lehet
kapcsolódni.
Ha
végigelemzi valaki a verset, akkor fogja
érezni, hogy micsoda masszív struktúra
ez – valóban lehet oszlopszerû. Az
oszlopot egyébként az építészet is szinte
megszemélyesített módon értelmezi,
hiszen van -lába(zata), -törzse, -fôje(feje),
de hát, tulajdonképpen lehet gondolni
Vörösmartyra is természetesen, hiszen
a vers Vörösmartyról is szól. Abban az
idôben, a szabadságharc bukása után,
ô meglehetôsen rossz állapotban volt.
Mindenféleképpen lehet arra gondolni,
hogy Vörösmarty Mihály, akinek a
szellemisége még töretlen, egyenes és
stabil váz, ebbôl az anyag, az oszlop
bazaltanyaga már megbicsaklik, kezd
kicsúszni. Pedig valaha bizony az is
nagyon masszív és erôs volt, szellem és
test azonos formát öltött.
Így is lehet, de tessék inkább a verset
olvasni, s meg lehet talán találni a
szakaszokat, amik ebben az oszlopban is
megvannak.”

Zsûrizett köztéri alkotás

A Vörösmarty emlékmû zsûrizett köztéri
alkotás. De mit is jelent ez: „Fontos dolog.
Érdemes tudni, hogy Magyarországon
nagyon sok köztéri szobor volt és van
rossz helyen és rossz minôségben. Ez
nem szándékos rosszakarat miatt van
így, hanem sajnos leggyakrabban a
megbízó (a finanszírozó) bizonyos
szakmai követelményeket nem tart be.
Úgy gondolja, hogy ha áldoz (gyakran
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Olvasói sorok, Sajtóközlemény

elég sok pénzt) egy köztéri feladatra,
akkor ô döntheti el, milyen legyen.
A szobrász pedig – akinek szüksége
van a megbízásra – kiszolgálja ezt az
igényt. Hogy egy szobrot egy köztéren
jól elhelyezzenek, ahhoz szükség van
szakmailag
hozzáértô
embereknek
a véleményére. Régen kötelezô volt,
most nem kötelezô, nem tudom
miért. Mindegyik köztéri megbízásom
alkalmával én kifejezetten kértem ezt,
mert ez úgy gondolom, segítség. A
szobornak tesz jót a bírálat. Szerintem
az alkotó részére fontos, hogy valaki
megfogalmazzon esetleg ellenvéleményt
vagy más megközelítésben elmondja a
véleményét még a munka közben. Persze
az is elôfordult már, hogy a szobrász úgy
járt, mint a mesében a molnár, a fia,
meg a szamár. De ha az alapkoncepció
erôs, az ötlet jó és a kivitelezés is
színvonalas, akkor meg lehet védeni. A
diplomavédések is hasonlóak. Maga a
zsûrizés az úgy történik, hogy eljön a

Képzô és Iparmûvészeti Lektorátustól
két-három ember, mûvészettörténész,
szobrász vagy építész, tehát a szakmához
értô ember, és akkor ôk elbírálják.
Ugyanez történt annak idején Baracskán
is. Akkor ez elôírás volt, a pályázatot
elôször terv szinten bírálta el a
Lektorárus.”
Otthonában még megvan a kicsinyített
forma gipszbôl: 1:10-es léptékû modell.

Munkásságában betöltött szerepe

S. Hegyi Bélát megkérdeztem arról is,
hogy eddigi munkásságában milyen
szerepet tölt be a baracskai emlékoszlop:
„Nagyon jelentôs, egyrészt a méreténél
fogva, másrészt a tartalmánál fogva,
harmadrészt pedig számomra egy nagyon
érdekes szakmai kísérlet volt – ahogy
azt a honlapomon is írom [shb.hu] – a
verset lefordítani egy plasztikai nyelvre.
Én azt gondolom, hogy a mûvészet a
költészetben csúcsosodik ki igazán. Egy
zenemû, egy irodalmi mû, egy színházi

mû, egy szobrászat, festészet számomra
akkor valódi, ha a költészet meg tud
benne jelenni. Amikor van egy költôi mû,
mint az Elôszó, ami már egy rendkívüli
nagyság, ehhez plasztikailag felnôni egy
formavilággal, ez egy rendkívüli kihívás.
Hogy sikerült vagy nem sikerült, persze
az egy másik kérdés. Nem biztos, hogy
ez mindenkinek elsôre nyilvánvaló, de
nem baj.
Én abban reménykedem, hogy a verset
olvassák – ott van a tér melletti ház falán
kôtáblára írva. Sokat gondolkodtunk,
oda tegyük-e, mire, hogyan… de ott van.
Azt olvasni kell. S ha elmélyülten olvassa
valaki, és ott áll az oszlop mellett, akkor
egyszer csak észre fogja venni, hogy van
közük egymáshoz.”
(Az interjú teljes változata, további
érdekességek a szobrászmûvészrôl és
egyéb alkotásairól a kidobolo.baracska.
hu oldalon olvashatók.)
Vasváriné Édl Ágnes

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Áprilistól a UPC veszi át
a kábeles szolgáltatásokat a FiberNet-tôl
A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése nyomán a
kábeltelevíziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat áprilistól az ország elsô
számú kábelszolgáltatója, a UPC Magyarország Kft. veszi át Baracskán, Gyúrón,
Kajászón, Martonvásáron és Tordason. A szükséges mûszaki fejlesztést követôen
a UPC saját, országszerte ismert szolgáltatásait indítja majd el. Az eddigi elôfizetôi
szerzôdések továbbra is érvényesek lesznek, a szolgáltatás pedig mindenki
számára folyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl magasabb színvonalú,
jobb minôségû szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb szolgáltatások
elôfizetésével jelentôs kedvezményekhez is juthatnak az ügyfelek.
A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott szolgáltató-váltás következtében a jelenlegi FiberNet
elôfizetôk április 1-jétôl automatikusan a UPC ügyfeleivé válnak. Ehhez az
elôfizetôknek semmit nem kell tenniük, mivel az általuk korábban megkötött
szolgáltatási szerzôdések továbbra is érvényesek lesznek, így az elôfizetôi jogviszonyuk és a szolgáltatásuk folyamatos
marad. Amennyiben számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részére adott
csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki, az új szolgáltatóra való átállítás automatikusan megtörténik. Azt tehát senkinek sem szükséges külön jeleznie, ha a
UPC szolgáltatásait igénybe szeretné venni a továbbiakban. Az eddig fizetett díjért magasabb színvonalú, jobb minôségû
szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe,

újabb szolgáltatások megrendelésével pedig jelentôs kedvezményekhez is juthatnak, így a havidíj a mostaninál akár alacsonyabb, a szolgáltatás pedig lényegesen több és jobb lehet.
A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az eddig megszokott csatornakínálattal szinte változatlanul áll majd
rendelkezésre a továbbiakban is – az
esetlegesen bekövetkezô változásokról
minden elôfizetôt értesít az új szolgáltató. A mûszaki fejlesztéseket követôen
viszont április 12-tôl rendelkezésre áll
majd a tévéadások megállítását, vis�szatekerését és felvételét is lehetôvé
tevô digitális videorögzítô funkció és a
több száz filmet kínáló videotár; május
elejétôl pedig elérhetô lesz az akár 120
megabites letöltési sebességet nyújtó villámgyors Fiber Power internet is.

A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgáltatásainak igénybe vételéhez
szükséges lesz majd díjmentesen lecserélni az eddig használt régi beltéri egységeket, set-top-boxokat, internet- és
telefonmodemeket a UPC által biztosított új berendezésekre. A UPC ezeket a
készülékeket postai úton juttatja majd
el mindenkihez és minden segítséget
megad a beüzemelésükhöz. A szolgáltató-váltással összefüggô kérdésekrôl a
www.upc.hu/fibernet weboldalon tájékozódhatnak az érdeklôdôk, de természetesen minden érintett elôfizetô
hamarosan személyre szóló levélben
kap majd részletes tájékoztatást. Az
elôfizetôi ügyeket április 1-jéig még a
FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól kezdôdôen pedig már a UPChez fordulhatnak az elôfizetôk, a 1221es telefonon.
További információ:

Szûcs László
Kommunikációs igazgató
UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36
Tel.: +36 1 456 98 38
Mobil: +36 70 458 44 58
Fax: +36 1 456 26 95
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BARACSKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2471 Baracska, Templom u. 27.
Telefon: 06-22/ 454-200, 06-30/ 375-77-65
E-mail: dombi.ferenc@ freemail.hu

†††

Temetôi hírek

†††

Tisztelt sírhelytulajdonosok!
A Baracskai Református Egyházközség Presbitériuma a temetô
rendezése kapcsán úgy határozott, hogy – a törvényben
elôírtakat figyelembe véve – a gondozatlan és lejárt sírhelyeket
felszámolja, és temetkezés céljából újra értékesíti. Ezzel is a
parcellák összképét és rendben tartását szeretnénk javítani.
Ezért felhívjuk minden sírhelytulajdonos figyelmét, hogy
a lejárt sírhelyeket a Lelkészi Hivatalban újra megváltani
szíveskedjen!
A sírhelyek megváltási ideje:
egyes sírhely esetében a temetés idôpontjától számított 25 év;
kettes sírhely esetében a második temetéstôl számított 25 év;
urnás temetés esetén (rátemetésnél is!) a temetéstôl számított
10 év.
Ha ezzel kapcsolatban valakinek kérdése támad, érdeklôdni a
Lelkészi Hivatalban lehet személyesen, vagy a fenti elérhetô
ségek valamelyikén.
A sírhelyek újramegváltási díja (egységesen):
egyes sírhely
12 000 Ft
dupla sírhely
24 000 Ft
egyes urnasírhely
8 400 Ft
dupla urnasírhely
16 800 Ft
A díjak 2011-ben érvényesek!
Nyomatékosan kérjük a fentiek figyelembe vételét, mert
utólagos reklamációnak helye nincs!
Tisztelettel:
a Baracskai Református Egyházközség Presbitériuma

Közérdekû
Tisztelt olvasók! Az alábbiakban egy baracskai károsulttól kapott információkat adnék közre:
Biztosan többekkel elôfordult már, hogy lakóhelyétôl távol,
vásárlás vagy ügyintézés közben ellopták iratait és pénztárcáját, s a hazautazáshoz sem maradt pénze, illetve iratai pótlása
kiadásokkal járt. Ilyen esetekben segítséget kérni a következô
címen lehet személyesen: Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítô
Szolgálata, Székesfehérvár, Ady E. u. 21. szám (I. emelet 20.),
vagy telefonon:. 06-22-316-136.
A szolgálat bûncselekmények áldozatainak nyújt támogatást, szolgáltatást, tájékoztatást, felvilágosítást. A támogatás,
szolgáltatás igényléséhez szükséges a feljelentésrôl készült
rendôrségi jegyzôkönyv.
További felvilágosítást az Áldozatsegítô Szolgálat jogtanácsosa
tud adni.
(szerk)

Özv. Király Józsefnét
90. születésnapján
sok-sok szeretettel köszöntik
gyerekei és unokái és további
jó egészséget kívánnak.
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Ügyfélfogadások

Köszönetnyilvánítás

A Szent László Völgye Segítô
Szolgálatmunkatársainak
ügyfélfogadása

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
KOMÁROMI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szerdai napokon
9.00-9.30 óráig
Helyszín:
FALUHÁZ kisterme

Dózsa Márta falugazdász
ügyfélfogadása

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 járó
beteg 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
2–3.: Ráckeresztúr
9–10.: Ercsi
16–17.: Marton
23–24–25.: Ráckeresztúr
30.: Ercsi

MÁJUS
7–8.: Martonvásár
14–15.: Ráckeresztúr

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

Kidoboló

Impresszum

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel:
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: április 20.
Várható megjelenés: május 4-ig
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el
a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll
módunkban megjelentetni.
A szerkesztô
A Kidoboló az Interneten is olvasható!
kidobolo.baracska.hu

Csütörtöki napokon
10.00-11.00 óráig
Helyszín:
FALUHÁZ kisterme
Egyéb információ, elérhetôség:

06-70-2470746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-59
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
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
FOGORVOS
Hétfô: 7–11.30
Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
az iskola épületében:
kedd: 12–14
eMAGYARORSZÁG PONT
a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 14–18
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