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KÉPVISELÔ-TESTÜLET
A május 26-án megtartott képviselôtestületi ülésrôl távol maradt dr. Herczeg
József képviselô, aki távolmaradását
elôre jelezte. Hallgatóság nem volt.
– A református lelkész úr e-mailben jelezte, hogy nem tud jelen lenni a képviselôtestület ülésén, amelyre meghívást kapott. Így sajnos nem volt lehetôség szóban tisztázni azokat a kérdéseket, amelyek a temetôi sírhelyek megváltásával
kapcsolatosan felmerültek.
– Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés ellátására 5 évre szóló megbízást szavazott meg a testület annak a helyi vállalkozásnak (7 Day Week Kft. Baracska, Templom u. 57.), amelyik jelenleg
is végzi a feladatot. Felvetôdött, hogy
az óvodai és iskolai tálalókonyha víz- és
csatornadíjának költségébôl vállaljon
részt a vállalkozó, ezt a javaslatot azonban a testület nem támogatta. (A szavazáskor tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy 2011. június 1-jétôl nem biztosítja
Renault Kangoo gépkocsiját a Szent
László Völgye Segítô Szolgálatnak
ebédszállításhoz. 2011. június 1-jétôl
az étel kiszállítását az igénylôknek az
étkeztetést ellátó vállalkozás végzi.
– Elfogadásra került a Falunapi programok tervezetérôl, szervezésérôl adott
faluház-vezetôi tájékoztató. A sikeres
lebonyolítás érdekében elhangzottak az
elôzô években szerzett hasznos tapasztalatok, illetve változtatásra vonatkozó
javaslatok is.
– A faluház helyiségeinek és felszereléseinek bérletére, illetve az eMagyarország
Pont (Teleház) házirendjére vonatkozó végleges döntést – a PIT bizottság javaslatai alapján további egyeztetés illetve pontosítás végett – a következô ülésre halasztotta a testület.
– Az iskola igazgatójával történô
megbeszélést szintén elnapolta a
testület. Arra olyan idôpontban kíván
sort keríteni, mikor minden képviselô
jelen tud lenni.
– 4 igen és 1 nem szavazattal BaracskaKajászó községek körjegyzôségének
2011. december 31-ével közös megegyezéssel történô megszüntetésérôl született döntés. (Igennel szavazott: Boriszov
Zoltán, dr. Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, nemmel

szavazott: Becsei Andrásné, a döntés
meghozatalánál Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia nem tartózkodott az ülésteremben.)
– A testület úgy gondolta nincs
jelentôsége, hogy a körjegyzôség
megszüntetésének szándékáról Kajászó
testületével együttes ülésen tárgyaljon,
ezért megbízást adott a polgármesternek,
hogy döntésérôl írásban értesítse Kajászó
Község Képviselô-testületét. (A döntés
meghozatalánál nemmel szavazott:
Becsei Andrásné, a szavazáskor Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia nem tartózkodott
az ülésteremben.)
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
védônôi beszámoló. A testület megbízta
a PIT Bizottságot vizsgálja meg, van-e
lehetôség a védônô által említett még
egy hallásvizsgáló készülék beszerzésére.
– Mindkét
háziorvos
elkészítette
körzetének ellátására vonatkozóan az
írásbeli tájékoztatóját, melyek a szóbeli
kiegészítésekkel együtt elfogadásra
kerültek. (Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
és dr. Mayer András a szavazásnál
tartózkodott.)
– A képviselô-testület összeállította és
elfogadta II. félévi üléstervét.
– A képviselôk szavazatai alapján
az idei évben nem kerül sor
„Baracska Közéletéért Emlékérem”
adományozására.
Az
emlékérem
adományozására
szavazott:
Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán, Tóthé dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott:
dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, tartózkodott: Szûcs Norbert.
– Többszöri
módosító
indítványt
követôen
lett
elfogadva
az
Építéshatósági Társulási Megállapodás,
ami alapján az elsôfokú építésügyi
feladat- és hatásköröket Martonvásár
Város jegyzôje a Városi Polgármesteri
Hivatal révén látja el a társult
önkormányzatoknál. (Baracska, Gyúró,
Kajászó, Tordas)
– Elfogadta a testület a BaracskaKajászó községek fogorvosi ellátására
vonatkozó Társulási Megállapodást,
mely egy módosító javaslat miatt került
ismét napirendre.
– A Bursa Hungarica felsôoktatási
önkormányzati támogatási rendszer
megtárgyalása lekerült a napirendrôl.

Arra elôreláthatólag szeptemberben
kerül sor, mikorra megjelenik az erre
vonatkozó szakminisztériumi pályázati
kiírás.
– A Fejér Megyei Önkormányzat
intézményátszervezéssel
kapcsolatos
elképzeléseit – melyet testületünk május
12-i ülésén tárgyalt – kiegészítette. A
képviselô-testület támogatja, hogy a
Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz
Ferenc Mezôgazdasági, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképzô Iskolája
és Kollégiuma fenntartói jogát az
önkormányzat
a
Vidékfejlesztési
Minisztériumnak átadja.
– A fiatalok, családi és baráti társaságok
szórakozásának és kikapcsolódásának
támogatására az Agárdi Pop Stranddal
Együttmûködési Megállapodásról döntött a képviselô-testület. 60 ezer forint
+ áfa összegért a 2011. évi nyári koncerteken 50 %-os belépési kedvezményben részesülnek a résztvevô baracskaiak. Ezen kívül néhány állandó belépôt
és tiszteletjegyet is biztosít a Pop Strand
fôrendezôje, melyek jutalmazásra és a
Falunapon tombolanyereményként kerülnek felhasználásra.
– Miután
tisztázódott,
hogy
a
Filmklub nem civil szervezetként,
hanem a Faluház egyik programjaként
mûködik, a testület úgy döntött, hogy
a Filmklubot mint civil szervezetet
nem részesíti támogatásban, viszont
a kérelmében megjelölt programra a
Faluház költségvetésében biztosítja a
kért összeget, mely összeggel a Faluház
2011. évi költségvetését félévkor
módosítja.
– A Szent László Völgye Kistérségi fenntartású oktatási-nevelési intézmények
pedagógusai tiszteletére rendezett Pedagógusnapon a település ünnepeltjeinek
megvendégeléséhez 1 500 Ft/fô összeget
biztosít a képviselô-testület a költségvetési tartalékkeret terhére.
– A helyi autóbusz közlekedés támogatására pályázat benyújtásáról határozott
a testület.
– Kérelem érkezett a képviselôtestülethez egy búcsúi árustól, illetve
hintaüzemeltetôtôl, hogy az augusztusi búcsú helyszíne az önkormányzati tanácsterem melletti üres ingatlan lehessen, mivel a búcsú tartásához kijelölt
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eddigi terület távol esik a központtól,
ígíkevesen látogatják. A testület helyt
adott a kérelemnek, így a nyár végi búcsú megtartására a kért helyszínen kerülhet sor. (Nemmel szavazott: Becsei
Andrásné.)
– A képviselô-testület megismerte a háziorvosi rendelô és az óvoda épületének
ereszcsatornáiról lefolyó csapadékvíz
elvezetésének megoldására tett mûszaki
javaslatokat. Úgy határozott, hogy a csapadékvíz szikkasztóba gyûjtése és szivattyúval történô továbbítása megoldási lehetôségre kér árajánlatot június
30-áig, ezt követôen hirdet pályázatot a
kivitelezési munkálatok elvégzésére.
– A testület tudomásul vette a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-tôl kapott válaszlevél tartalmát, és kéri, hogy a 7. sz.
fôközlekedési út – Széchenyi u. –, valamint a 8111. sz. út keresztezôdésében
Baracska község belterületén kerüljön
gyalogos átkelô elhelyezésre.
–A
polgármester
tájékoztatta
a
képviselôket, hogy
• a szakértôi vélemény szerint megbonthatók a jelenlegi könyvtárhelyiség közfalai, így elvégezhetô a tervezett átalakítás,
• az elkövetkezendô napokban fognak tárgyalni és megállapodni az érintett polgármesterekkel a pályázaton
nyert rendezvénysátor további használatárról,
• készül a Faluház és játszótér között
korláttal ellátott kishíd,
• a Kiskanális felett lévô vas
gyalogoshíd nagyon rossz állapotba
került, sort kell keríteni biztonságossá
tételére.
– Alpolgármesteri jelzések hangzottak
el, hogy
• a Fehérvári és Rákóczi utca közötti
gyalogosjárdánál a járdalapok közötti
rést fel kell tölteni, mert az illesztési
hibák miatt balesetveszélyes,
• a fogorvosi rendelôhöz mozgáskorlátozott feljáróra merült fel igény,
(A testület megbízta a polgármestert,
hogy kérjen árajánlatot a kivitelezésre.)
• az Aradi utca egyik szakaszán a
szennyvízcsatorna nyomvonalán lévô
tisztító nyílások környékét az esôvíz
kimosta, ellenôrzésüket az üzemeltetô
szakembereivel javasolja elvégeztetni.
• Megkérdezte,
hogy
a
Vasút
utcai kerékpárút javítására milyen
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intézkedés történt. (A polgármester
válasza szerint tervezôi egyeztetéssel
egybekötött
bejárás
összehívása
szükséges.)
– A polgármester bejelentette, hogy a
következô héten 4 napot szabadságon
lesz. Majd a környékbeli települések
mûfüves pályáinak bérleti díjáról adott
tájékoztatót. A díjak megismerése után

a testület arra a következtetésre jutott,
hogy a helyi mûfüves pálya bérleti díját
megfelelôen állapította meg.
– Zárt ülésen lakástámogatási kérelem
került elbírálásra. A jogosult kérelmezô
kamatmentes kölcsön formájában 300
ezer forint támogatásban részesült.
Becsei Andrásné
alpolgármester

2011. II. félévi ülésterv
A képviselô-testület július-augusztus hónapban ülésszünetet tart.
Soros ülés idôpontja: 2011. szeptember 4. (csütörtök) 17 óra
Tárgyalandó napirendek:
– Bursa Hungarica pályázati lehetôség megtárgyalása
– Beszámoló a Falunap lebonyolításáról
– Döntés díszpolgári cím adományozásáról
– Egyebek
Soros ülés idôpontja: 2011. szeptember 29. (csütörtök) 17 óra
Tárgyalandó napirendek:
– Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének aktuális módosítása
– Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása
– Egyebek.
Soros ülés idôpontja: 2011. október 27. (csütörtök), 17 óra
Tárgyalandó napirendek:
– A 2012. évi költségvetési koncepció elôkészítése (az összeállítást befolyásoló döntések meghozatala)
– Vagyonrendelet felülvizsgálata
– Döntés utcanév változtatásról
– Közterület-használatról szóló rendelet felülvizsgálata
– Egyebek
Soros ülés idôpontja: 2011. november 24. (csütörtök), 17 óra
Tárgyalandó napirendek:
– Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének aktuális módosítása
– Az önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása
– Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
– Egyebek.
Soros ülés idôpontja: 2011. december 15. ( csütörtök), 17 óra
Tárgyalandó napirendek:
– Az önkormányzat 2012. évi költségvetése összeállításának I. fordulós tárgyalása
– Egyebek
A közmeghallgatás idôpontja: 2011. október 7.
A PIT Bizottság – amennyiben változás nem történik – a testületi ülés elôtti
héten, csütörtöki napokon (2011. augusztus 31., szeptember 22., 2011. október 20., 2011. november 17., 2011. december 8.) ülésezik.
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VIDÉK

LEADER Fórum
A Völgy Vidék Közösség és a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
nyertesei részére tájékoztató fórumot rendez, amelynek témája:
– tájékoztatás a nyertes pályázatokról
– közbeszerzési eljárások

– kifizetési kérelmek összeállítása, jellemzô hibák
– helyszíni szemlék, helyszíni ellenôrzések

A fórum helyszíne: Martonvásár Városháza Geróts terem (Budai út 3.)
Kezdési idôpont: 2011. június 29. szerda 9 óra 30 perc
Szeretett várjuk!

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Kedves Olvasók!
Az Önkormányzat által kiírt civil pályázaton a „SZEVASZ” a Baracskai
Faluházért Közhasznú Alapítvány is
nyert támogatást. A pályázati cél a Faluház mögötti kerítés elhelyezése és a
SZEVASZ tábor támogatása volt.
A kerítéshez vásároltunk vadhálót, akác
oszlopokat, és társadalmi munkában
június 5-én, vasárnap el is készült a
keítés. Köszönjük az önkénteseknek!
Már csak egy ajtót szeretnénk a faluház
hátsó sarka és az elsô kerítésoszlop
közé. Az alapanyag megvan, el kell
Repülô modellezô, csapatkép

Ügyesek voltak a lányok a hulahopp karikákkal

készíteni, egy kis vasas és asztalos
munka van hátra. Ha valakinek
segíteni van kedve, szívesen vesszük
szakemberek jelentkezését!
A Pünkösdi hétvége után, 14-én, kedden indult a SZEVASZ Ifjúsági Napközis Tábor. A résztvevôket két csapatra osztva egész héten pontszerzô versenyeket rendeztünk, a kézmûves foglalkozástól a labdajátékokig sok-sok területen próbálhatták ki magukat a táborozók. Egyéni rekordok is születtek,
bárki bebizonyíthatta tudását a maga
által választott témában.
Így lett némasági rekorderünk, így

2011. július
született mag a hulahopp karika
pörgetés és a cseresznyemag távolba
köpés rekordja is a sok egyéb rekord
mellett.
Voltak külsô helyszíneink is. Vendégül látta a táborozókat az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves
Egyesület, ahol Galántai Gábor íjászatra tanította a csapatokat, Kati nénivel pedig csuhé babákat készítettünk
és megcsodáltuk a repülô modellezés
szépségit is. (Ld. fotó – repülô modell,
csapatkép)
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és jólesô fáradtsággal tértek haza, hogy
másnap új erôvel szerezhessék meg
pontjaikat.
Gratulálunk a csapatoknak, és az egyéni rekordereknek! A tábor 17-én pénteken véget ért, de jövôre folytatjuk!
A mai modern világban elkerülhetetlen,
hogy jelen legyünk az Internet
világában, ezért a Faluház és a tábor
fotói megtalálhatók a facebook-on.
Az elmúlt év nyarán a filmklub a szalet-

li alatt, kertmoziként mûködött, idén
is így tervezzük. Az elsô vetítés most,
június 25-én lesz, de mire ezen sorok megjelennek, már múlt idôben beszélünk róla. Július 23-án és augusztus 13-án lesz kertmozi a szaletli alatt,
ahova nagyon sok szeretettel várunk
mindenkit, felnôtteket és gyerekeket
egyaránt!
Vasvári Béla
Faluházigazda

Egy másik alkalommal az Iskola mögötti Osváth-kertben tájfutó bajnokságot vezényelt Vékony Andor. Az utolsó napon, pénteken délelôtt lovagolni
mentünk Kajászóra, a Biofarm Lovardába. (Ld. fotó)
A többi idôt is igen aktívan töltöttük
a Faluházban és annak udvarán. Volt
korongozás, üvegfestés, gyöngyfûzés,
repülô sárkány készítés, lufi hajtogatás,
kézmûveskedés, minden nap reggeli
torna és SZEVASZ Olimpia.
Köszönjük a foglalkoztatók, az önkéntesek és az iskolai pedagógusok segítségét!
A táborlakók minden nap élményekkel
gazdagon, az általuk készített tárgyakkal

Lovaglás a Biofarm Lovardában

ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
Ahogy közeledett a szorgalmi idôszak vége, úgy sûrûsödtek
az óvodai programok. Április végén, május elején ünnepelték
a gyerekek az édesanyákat. Minden csoport más-más
idôpontban, hogy testvérek esetén, ne kelljen az anyukának
választania.
Május 11-én fogászati szûrésre látogattunk el, ahol a gyerekek
egyre bátrabban mozognak a rendelôben, és visszajelzést
kapnak arról, miért fontosak a fogmosás, és az egészséges
ételek.
Május 13-án, immár hagyományként került megrendezésre a
Táncház, Piroska néni vezetésével. Az egész évben néptánc
foglalkozásra járó nagycsoportos korú gyerekek bemutatója
ez a szüleiknek. A fiúk az egyforma mellényben, a lányok
egyforma kékfestô szoknyában vidáman és nagyon ügyesen
adták elô a mûsorukat. Ezután pihenésképpen anyával, apával
párnára kucorodva egy mesét hallgattak meg a gyerekek.
Mielôtt hozzákezdtünk volna egy kis kézmûveskedéshez,
a megterített asztalnál elfogyaszthatták a süteményeket,

rágcsálnivalókat, szörpöket, amiket a szülôknek köszönünk. A
jó hangulatú délutánt meglepetésként, az óvó nénik Moldvai
tánca zárta, amelyet utána a gyerekekkel, és szülôkkel,
vendégekkel közösen megtanultunk.
Május 16-án az iskolába menô nagycsoportosokkal
ellátogattunk az iskolába, megnéztük a termet, ahol a leendô
elsô osztályosok fognak tanulni, megkerestük azokat az
óvodástársaikat, akik már iskolások, beszélgettünk egy kicsit
a tanító nénivel, az iskolásokkal, akiknek maguk készítette
ajándékot is vittek az óvodások.
Május 18-át már nagyon várták a nagycsoportosok. Ekkor
került sor az ajándék kirándulásra. Ebben az évben Budapestre
indultunk a Fabula Bábszínházba, ahol a Mazsola és Tádé
címû bábelôadást néztük meg. Az elôadásnak nagy sikere
volt, a gyerekek még sokáig emlegették a mese történéseit,
valamint könyv formájában sokszor elôkerültek a szertelen
kismalac, Mazsola, és barátai.
Május 28-án egy szombati nap virágba borult az óvoda
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udvara, kora reggeltôl nagy volt a sürgés-forgás, hogy mire
megérkeznek az ünneplô ruhába öltözött gyerekek, szülôk,
és rokonok, addigra minden készen legyen. A gyerekek
izgatottan érkeztek, már napokkal elôtte kérdezgették,
hogy hányat alszunk a Búcsúzóig. Az izgatottság csak addig
tartott, amíg fel nem sorakoztunk az ajtó elé. A vendégek
elôtt már felszabadultan verseltek, énekeltek és játszottak a
gyerekek. Idén szintén két csoportból búcsúznak a gyerekek,
ezért mindkét csoport készült külön mûsorral is. Utána a két
csoport óvodában maradó gyerekei közösen köszöntek el az
iskolába készülôktôl. A legnagyobbak búcsú verse után, már
tarisznyásan, zenei aláfestéssel átbújtunk a virágkapu alatt. A
jól sikerült mûsor után jólesett a szörp, a sütemény, melyrôl
a szülôk már elôre gondoskodtak, és amelyet mindkét
csoport a saját csoportszobájában fogyasztott el. Itt került
sor a személyes búcsúra is, hiszen volt olyan kisgyerek, aki
a búcsúzás után már nem jött óvodába. A búcsúzó gyerekek
szülei faliórával, és a gyerekek neveivel ellátott virágcsokorral,
szép dobozzal, benne a gyerekek rajzaival, lepték meg az óvó
néniket, és dajka néniket.
Május 31-én véget ért a hónap, de a programok és események
sora még nem. Ezen a napon került megrendezésre a Gyereknap. Légvár, elektromos kismotorok, kisautók, arcfestés várta a gyerekeket. Örömükrôl, jókedvükrôl fényképek is készültek, melyeket az óvodában Szilvi néninél lehet megvásárolni.
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Június 1.-jén a nagycsoportosokat egy akadályversenyre
hívta a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona. A délelôtti
programra izgatottan készültek a gyerekek. Odaérve
megnéztük az épületet, megvendégeltek minket, és egy
csapatjelet kapott minden csapattag. Egy-két ott lakó
segédkezett a gyerekeknek a feladatoknál, melyek teljesítését
menetlevelünkön kellett jelezni. A feladatok után szintén
lehetôség volt arcfestésre, amit természetesen kihasználtunk.
Hogy ne késsük le az ebédet, sajnos hamarabb el kellett
indulnunk, de a gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak,
amit ôk nyertek az egész óvodának. A lakók által készített
gyapjú állatkák, rongyszônyeg, labda dísze az óvodának, és
kaptak még tollas ütôket is, melyet az udvaron ki is fogunk
próbálni.
Június 8-án pedagógus napot tartott a Kistérségi Tanács
a kistérségi pedagógusoknak. A Bóbita Óvoda néptánc
bemutatója olyannyira jól sikerült májusban, hogy felkérték
Piroska nénit itt is lépjenek fel a gyerekek. Köszönet a
szülôknek, akik vállalták, hogy elhozzák a gyerekeket a
rendezvényre.
Június 27-én 17 órától szülôi értekezletet tartunk az óvodában,
azoknak a szülôknek, akiknek a gyermekük felvételt nyert
az óvodába következô tanévtôl. Szeretettel várjuk az új és a
visszajáró anyukákat és apukákat.
Mészárosné Giricz Marianna

EGYHÁZI HÍREK

A Református Egyház hírei
Édesatyánk megterített asztalának kegyelmi lehetôségével. Egy rögtönzött
Biblia-bemutatót követôen pedig a jubiláló (kerek évfordulós) konfirmált
testvéreket köszöntöttük. Áldott ünnep volt!
Mint a „Szóváteszem” cikkre írt válaszban jeleztem, idén a Presbitérium határozata alapján a következô presbiterek vehetnek át adományt illetve egyházfenntartói járulékot: Bogár Józsefné,
Juhász Istvánné, Nagy Ferencné és Németh Józsefné. Természetesen a Lelkészi
Hivatalba továbbra is be lehet hozni az
anyagi felajánlásokat.
Végül áldott, szép nyarat, pihenést, testi-lelki feltöltôdést kívánunk mindenkinek! Áldás, Békesség!
Dombi Ferenc
lelkipásztor
Kedves Olvasó! Örömmel számolunk be
Pünkösd vasárnapi istentiszteletünkrôl,
mely több szempontból is szép élményeket hagyott bennünk. Az igehirdetés után a hittanfoglalkozásra járó
gyermekek leghûségesebbjei hittanév-

záró alkalmából gitáros énekekkel kísért kis mûsort adtak elô. Ezután két
ifjú leány: Barsi Szabina és Radics Réka
tett konfirmációi fogadalmat, elsô úrvacsoravétellel egybekötve. A 135
jelenlévô közül 72-en éltünk Mennyei

BARACSKAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
2471 Baracska, Templom u. 27.
Telefon: (06-22) 454-200,
(06-30) 375-77-65
E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu

2011. július

7

Értékek és érdekességek

BARACSKA ÉRTÉKEI ÉS ÉRDEKESSÉGEI

Hundertwasser ihlette házfal Baracskán
A Templom utcában sétálva már többször elcsodálkoztam a Bendegúz
Vegyesbolt színes falán, s miután már több rokonom, ismerôsöm is megállt,
hogy lefényképezze, felkerestem a tulajdonost és egyben az alkotót,
Dombai Jánost, hogy megtudjam, miként került ez a szokatlan formavilágú
színkavalkád boltja falára.

Az ötlet
A festett fal története 2007 ôszén, azaz
3 és fél évvel ezelôtt kezdôdött, amikor
a tulajdonos, Dombai János és családja elhatározta, hogy szigeteli a házat.
A nagy felület adott volt: „Gondoltuk, reklámnak is jó lesz, és talán megnézik egy páran. Egy Hundertwasser
könyvbôl kinéztem a képet, s hárman
megalkottuk. Nagyon sok mûvészrôl
van életrajzi könyvem, valahogy megfogott, hogy Hundertwasser tervezô is
és festô is.”

A megvalósítás
A falfestmény elkészítésében Jánost
felesége és lánya segítette: „Csináltunk
egy állványt. Én elôször megrajzoltam
a kontúrokat, s utána ment a színezés.
Mindenkinek volt egy kis festéke,
valaki a pirosat festette, másik a
zöldet, sárgát. Mindig zárás után, 5
után csináltuk, úgy 8-ig, két héten
keresztül.”
A mintaként szolgáló eredeti festmény címe: „Irina-föld a Balkán felett”. János a festés során a mûvész
stílusában improvizált, így született egyedi alkotás: „A világon egyedülálló, ugyanis ez egy falfestmény.
Ilyen nincs sehol.”

A fogadtatás
Az ízléssel nehéz vitába szállni, minden embernek más tetszik, így van
ez a mûalkotásokkal is. János hasonló tapasztalatról számolt be: „Érdekes, hogy amikor elkészült, nem sokan vették észre. Fôleg az idegenek
reagáltak, akik erre jöttek, megálltak, lefényképezték. Hundertwasser
szerintem olyan mûvész, hogy nem
minden embernek tetszik. Viszont
akinek tetszik, annak nagyon. Megosztja az embereket.”

akartam lenni. Az elsô munkahelyem
a Pannónia Rajzfilmstúdió lett volna,
érettségi után, de végül is ettôl elálltam, mert olyanok voltak a körülmények. 18 éves koromig rajzoltam, festettem és azóta ez az elsô munkám.”

Tervek, ötletek
János elmesélte, hogy miután elkészült a Hundertwasser falfestmény, a
Szépmûvészeti Múzeumban hamarosan
Hundertwasser kiállítás nyílt. A múzeum igazgatójával ugyan nem, viszont a
titkárnôvel sikerült beszélnie: „Ô is olvasta a cikket a Borsban [2007. október 12.], és azt mondta, hogy jaj de jó,
hogy találkoztunk, annyira tetszik nekem. És nekem ez elég is volt. Már nem
is akartam az igazgatóval beszélni.”

A háttér
Beszélgetésünk során kiderült, Jánosnak több köze van a mûvészethez,
mint azt elsôre gondolnánk: „Én
képzômûvésznek készültem. Gimnáziumban rengeteget festettem, arcfestményeket csináltam, meg karikaturista

János Hundertwasser szeretete révén
lehetôség nyílhat arra, hogy Baracska
nevérôl határainkon túl is halljanak:
„Tervezem, hogy elmegyek Ausztriába,
megnézem a Hundertwasser házat, és
elviszem ennek a boltnak a fényképét is,
és megmutatom, hogy Magyarországon
ilyen van.”
Hagyományteremtô ötletben nincs
hiány: „Sokkal szebbé, érdekesebbé
lehetne tenni a falut. Lehetne valamit a
faluban kezdeni, mûvészeti alkotásokat
csinálni. Például ha az út menti házak
ki lennének nagyon szépen dekorálva,
akkor lehet, hogy turista látványosság
is lehetne belôle.” János alkotókedve
továbbra is megvan, már csak felület
kell hozzá.
Vasváriné Édl Ágnes
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Baba-mama nap Baracskán
2011. június 9-én, csütörtökön Baba-Mama Napot tartottunk
a Faluházban. Mivel a rendezvényt Baracska Község
Önkormányzata a Civil Alapból támogatta, érdekes és hasznos
programot kínálhattunk szülôknek és nagyszülôknek, akik
nem csak Baracskáról és Martonvásárról, de még Tárnokról
és Budapestrôl is érkeztek pici gyermekükkel.
A napot énekes-mondókás Ringató foglalkozással kezdtük,
majd ízelítôt kaptunk a mozgásfejlesztô, vidám Csiri-biri tornából, s elleshettünk egy-két jótékony babamasszázs gyakorlatot hasfájás ellen. Kiváló szakemberek (gyermekorvos,
pszichoterapeuta, védônô) révén elôadásokat hallhattunk
gyermekünk fejlôdésével, nevelésével kapcsolatosan, s megismerkedhettünk a baba- és kisgyermek úszás elônyeivel is.

Az elôadások és bemutatók mellett lehetôség nyílt a nap
folyamán különbözô hordozóeszközöket kipróbálni, használt
gyermekholmikat vásárolni. Teljes körû szolgáltatásként volt
babakocsi parkoló, baba-mama pihenô és büfé is. A kicsik
pedig firkafalon mutathatták be mûvészi képességeiket, illetve
arcfestésben pompázhattak, valamint lufihajtogatásnak/
lufiállatkáknak (igény szerint) örülhettek.
Nagy lelkesedéssel készültünk a Baba-Mama Napra, minden klubtag aktívan kivette a részét. Kisgyermekes rendezvényünkhöz az egész Faluházat átrendeztük (korlátok, szônyeg,
babakerítés). A biztonságos és családias hangulat megteremtéséért köszönjük a segítô apukák közremûködését.
Összességében a Baba-Mama Nap jól sikerült. Minden
résztvevô család – hozzánk hasonlóan – hasznos
információkkal és jó élményekkel tért haza.
Baba-Mama Klub

A gyermekek érdekében
Igyekszem minden helyi rendezvényrôl valamilyen információt szerezni, ha lehetôségem van rá, akkor személyesen is ellátogatni, hogy képviselôi munkám során is hasznosítani tudjam a látottakat, tapasztaltakat.
Június 9-én délelôtt egy nagyon jól programozott, színes
BABA-MAMA NAP-ra nyertem betekintést. Sok anyuka, apuka, nagymama hozta be legkisebb családtagját a Faluházba.
Még a szomszédos településekrôl is érkeztek, hiszen a rendezvényt számtalan helyen meghirdette a szervezô Baba-Mama
Klub. Vasváriné Ági a programok végén, mint jó házigazda talán kicsit fáradtan, de a siker láttán elégedetten nyugtázhatta
munkájuk eredményét.
Jó, hogy ilyen tágas a Faluházunk udvara, nem okozott gondot a gépkocsival érkezôknek a parkolás és a babakocsik is
jól elfértek. A szaletli alatt kapott helyett a babaholmi börze.
A folyosói asztalon nyomtatott Baba-Mama Kalauz és programfüzet adott útmutatást a fontosabb tudnivalókról. A programok között szerepelt Ringató, Csiri-biri torna, babamas�százs elôadás, gyermekorvosi, védônôi elôadás, tanácsadás,
babahordozó bemutató, arcfestés, lufihajtogatás. Volt büfé is,
ahol a szendvicsek mellett a frissítô limonádénak és a gyü-

mölcsnek jutott fôszerep. Nagyon ötletesnek találtam a több
helyen is megtalálható firkafalat, ahol a kicsit nagyobbacska
gyermekek rajzolhattak, színezhettek. Lépten-nyomon útbaigazító táblák, mi hol található, mi a teendô. Látszólag minden kisgyermek, a pár hónapostól a pár évesig jól érezte magát. Elôbbiek sokat tekingettek, közben el-el szunyókáltak, s
ha megéheztek anyukájuktól azonnal megkaphatták a táplálékot, melyhez kényelmesen kialakított rész állt rendelkezésre.
A nagyobbak, ha megunták a benti programokat, átmehettek
a játszótérre. Ugyanis a játszótéri sétáló út után elkészült a Faluház udvarát és a játszóteret összekötô biztonságos gyalogoshíd is. Itt hívom fel azok figyelmét, akik nem tartják be a szabályokat, hogy a sétáló út az sétálásra való, ahol legfeljebb a
babakocsik tologatására van lehetôség, de nem kerékpárút, és
fôleg nem a motorosoknak készült! Annak érdekében, hogy
a térkövek hosszú ideig stabilan a helyükön maradjanak és a
biztonságos sétálást szolgálják, kérem, hogy a kerékpárokkal
bravúroskodó fiatalok ne ott gyakoroljanak. A játszótérre belépve azért vannak elhelyezve a kerékpártámasztók, hogy a
kerékpárokat ott le kell rakni. Akkor is kötelességünk vigyázni erre az új létesítményre, ha a beruházás legnagyobb része
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nem önkormányzati, hanem pályázati pénzbôl valósult meg.
Mint az elôzô Kidoboló képviselô-testületi híreiben olvasható volt, nem kis összegbe került a térkövezési munkadíj, amely
összeg tartalmazza azt a rengeteg földmunkát, tereprendezést
is, amit el kellett végezni ahhoz, hogy az út szintje illeszkedjen
a füvesítendô területhez és a meglévô játékterületek szintjéhez.
Kedves Fiatalok! Tudom, sokan vagytok, akik már kinôttetek
abból a korból, hogy a játszótéren játszadozzatok, ezért próbáljátok ott veszélyes kerékpáros trükkjeiteket bemutatni. Vi-

szont nem erre a célra készült sem a játszótér, sem a sétáló
út. De lehet ott ping-pongozni, az asztalnál sakkozni, beszélgetni. Csak ne romboljatok, ne veszélyeztessétek a kicsik testi épségét és ne zavarjátok ôket! Inkább adjatok ötleteket, milyen programokat szeretnétek például a Faluházban, amelyeken szívesen részt vennétek szabadidôtök hasznos eltöltéseként. Az ötletek leadhatók a Teleházban, annak nyitvatartási idejében.
Becsei Andrásné

„Szóváteszem” – válasz
Tisztelt dr. Antal Ida!
Értetlenül állok „Szóváteszem” c. cikke
elôtt, (bár ismerve korábbi írásait, igazából már vártam, én mikor kerülök
sorra), hiszen amit Ön számon kér, ahhoz a református egyház valamely tagjának van joga. Ön pedig néhány éve már
nem az! Mégis veszem a fáradtságot, és
az alábbiakban igyekszem válaszolni rágalmaira.
Ha járna istentiszteletre (ez nálunk
minden vasárnap 10 órakor van),
tudná, mire fordítjuk bevételeinket,
hiszen idôrôl idôre errôl tájékoztatom
a gyülekezetet. Természetesen, mivel én
2005. július 8-a óta vagyok a gyülekezet
lelkipásztora, az azóta eltelt idôszakért
felelek, a korábbiért nem!
Ha járna istentiszteletre, tudná, hogy
majdnem minden alkalommal hívogatom a testvéreket alkalmainkra: a havi
családi istentiszteletre minden hittanos
család személyes meghívót kap valamilyen formában (levél, sms, telefon …);
az úrvacsorás istentiszteletet elôzô héten hangsúlyosan is jelzem, hogy készül-

hessünk már elôre, lélekben; november
1-jére pl. mindenki (felekezeti hovatartozás nélkül), aki az elôzô évben vesztette el szerettét, személyes meghívót
kapott a temetôi megemlékezésre, ahol
együttérzésünk jeleként egy-egy szál virágot is átadtunk – hogy csak néhányat
említsek, a teljesség igénye nélkül.
Ha járna istentiszteletre, bár ehhez az
sem kell, tudná, hogy komoly elôkészítô
munka eredményeképpen most nyertünk pályázaton jelentôsebb összeget a
templomtetô felújítására. A kivitelezôt
már kiválasztotta a Presbitérium, a felvonulási területet társadalmi munkával, 10 férfitestvérünk segítségével elô
készítettük (e helyen is köszönjük fáradozásukat, ideszentelt idejüket és erejüket), a szükséges engedélyeket megkaptuk, jelenleg folyik a hitel intézése (mivel
utófinanszírozású a pályázat). Ha az Úr
is úgy akarja, néhány héten belül meg
kezdôdhet a tetô tényleges felújítása.
A temetôvel kapcsolatos felvetéseire
adott válaszomat a „Temetôi hírek”-nél
olvashatja.

A presbiter testvérek bírálásával kap
csolatban: az elôzô számban esperes
úr határozott kérése ellenére sem jelentethettük meg azt a cikket, melyben elhatárolódtunk volna attól, aki
jogtalanul a maga javára használta fel
az összegyûjtött egyházfenntartói járulékot. De ne általánosítsunk! Ez egy
ember hibája, a többiek nem tehetnek
róla. Az ügy hivatalos intézése folyamatban van. Az „egyházi hírek”-ben
olvashatjuk azok nevét, akik a Presbitérium határozata alapján ebben az
esztendôben jogosultak az egyházfenntartói járulékok, valamint adományok
begyûjtésére.
Végül hadd idézzek én is a Szentírásból.
Jézus mondja:
„Ne ítéljetek, és nem ítéltettek! Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok! … Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek! …” (Lukács evangéliuma,
6,37-42)
Dombi Ferenc
lelkipásztor

Nyílt levél dr. Antal Ida részére
Tisztelt dr. Antal Ida!
Fájó szívvel olvastuk „Szóváteszem” címû írását a Kidoboló helyi újság júniusi számában. Értetlenül álltunk a
csörgedezô indulatok mellett, és nem értettük célját, de a
forrását közös erôvel megtaláltuk. A neve: tájékozatlanság.
A következôekben, mint a presbitérium tagjai, szeretnénk reagálni ezekre az észrevételekre.
Nagytiszteletû Barta Géza megboldogult lelkipásztorunk sem
lett volna képes a templom újjáépítésére, ha a falu nagy része
nem áll mögötte egy emberként. Sokan segítettek neki, mindenki a maga képességeihez és lehetôségeihez mérten. Példát
kellene vennünk ezekrôl az emberekrôl. Akkor ôk megértették, hogy nem másoknak segítenek, hanem saját maguknak és
gyermekeiknek, azaz nekünk.

Nem tudjuk eldönteni: Ön nem értesült róla, vagy esetleg elfelejtette, hogy 2005. óta Dombi Ferenc mint új lelkipásztor munkálkodik a faluban. 1993-ban pedig egy szomorú
idôszak köszöntött be a Baracskai Református Egyház történelmében, mert az akkori lelkipásztor elôdjéhez méltatlan
módon vezette a közösséget. Ebben az idôszakban amortizálódott le a templom, szállingóztak el a hívek, és burjánzott el
a temetô. Amivel Ön vádol most minket, az pontosan ebben
az idôszakban történt.
De véleményünk szerint nem a múlton kell rágódni, inkább a
jövôbe tekintsünk bizakodóan, és keressünk megoldást a jelen
problémáira.
A temetôvel kapcsolatban a következô észrevételét tette:
Ön azt állítja, hogy sokat jár a temetôben. Ennek nagyon
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örülünk, hiszen ezért pontosan tudhatja, az mennyire el van
hanyagolva. A temetô állapota sajnos rossz, erre próbálunk
megoldást keresni évek óta.
Évente több alkalommal hirdetünk temetô gondozást, kisebb
nagyobb sikerrel. Sajnos alig pár ember jön segíteni, de ez
nem elég a temetô teljes karban tartásához, illetve megtisztításához. (Ezúton is köszönetünket küldjük a segítôknek, és
mindazoknak, akik ezenfelül egyedileg segítik a temetô karbantartását!)
Az elsôdleges probléma az, hogy a falu nagyobbik része úgy
vélekedik, „a temetô a református egyház tulajdona majd
ôk gondoskodnak róla”, és sajnos nem veszik észre, hogy
a temetô a falu mindenkori lakosságáé, így a falunak kell
kollektíven gondoznia és fenntartania.
Azt senki sem vitatja, hogy szükségtelen a 25 évnél régebbi
sírhelyek újra megváltása, mert a temetô adottsága lehetôvé
teszi, hogy a következô 50–100 évben ne is merüljön fel
ehhez hasonló szabályozás, szükségesség. Azonban, ha a
temetôben sétálva jobban körbenézünk, rá kell döbbenünk,
hogy a gondok nagyobbak, mint ahogy elsô ránézésre
tûnnek. Az elburjánzott növényzetet ki kell irtani, az utat
fel kell újítani, a füvet rendszeresen nyírni kell, a szemetet
kezelni kell, stb.
Egy napi 6–8 órában alkalmazott temetôcsôsz valóban megoldaná a problémát, de erre jelenleg nincs fedezete az egyháznak.
Ennek a problémának kezelésére lehetne megoldás:
• a 25 évenkénti sírhely újraváltás, még egyszer hangsúlyozom,
mi sem örülünk ennek a lehetôségnek, de ha nem marad más
választásunk, sajnos be kell vezetnünk.
• az évenkénti temetô-fenntartási díj beiktatása az egyház
költségvetésébe. Ezzel a díjjal megoldódna a temetôvel
kapcsolatban minden problémánk, de ehhez az kell, hogy a
falu minden tagja támogassa ezt az elképzelést, hiszen minél
többen segítenek, annál kevésbé lenne megterhelô.
Az egyháznak túl sok teendôje van, és sajnos kevés lehetôsége.
Írása végén nem tudjuk mire vélni a fellengzô hangvételt.
A presbitérium tagjai is emberek, a lelkész is ember, ezen a
földön mindannyian gyarló emberek vagyunk, és vétkezünk.
Úgy véljük, ebbe Ön is bele tartozik. Ha nem is felebaráti
szeretetbôl, legalább általános mûveltségbôl tudhatná, mit
illik leírni és mit nem.
Búcsúzóul János Evangéliumának 8. fejezetébôl idézünk:
„Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk ôt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett és ezt mondta nekik: „Aki bûntelen közületek, az vessen rá elôször követ.”
Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek… „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” ô így felelt : „Senki,
Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged,
menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”
(Ján. 6,11.)
Tisztelettel:
a Baracskai Református Egyház Presbitériuma
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Tisztességesen…
Tisztelt Olvasók! Olvashatjuk, hogyan védekezzünk
a besurranó tolvajok ellen.
Sehogy! A hátsó bejárati ajtón lakat van lánccal, ezt elvágták és már bent is voltak az udvarban. Amit elvittek, összegszerûségében nagyon kis összeg, szóra sem
lenne érdemes. Ami felháborító, hogy miért éjjel kell
ellopni valamit, amit nappal kifigyel? Miért nem kérte el, odaadtam volna, mert
nem tudtuk felhasználni!
Úgy látszik, kérni ciki – lopni már sima ügy! Miért jó
egy piti ügy kapcsán, hogy
egy életre megbélyegzi a becsületét? Nem Pestrôl jöttek elvinni a 2 db ajtó fölé
való áthidalót, hanem a szoros környezetbôl, mivel nehéz lett volna messzire cipelni. Vittek el tyúkot tojással,
ahogy hallottam, de a kint
álló kocsiból is megszívatták
a benzint. Szóval rengeteg az
apró piti lopások száma.
A 60–70-es években is nagyon szegények voltunk (országosan is), úgy indultam iskola után már októberben
dolgozni, hogy kölcsönkértünk harisnyát. Részletre vásároltunk, ha nem adtuk fel
az OTP-nek a részletet, 3 nap
múlva jött a felszólítás. Kölcsönkértünk, ha nem volt,
de eszünk ágában sem volt,
hogy lopjunk. Szégyen lett
volna a családra, fôleg egy
közismert magyar cigányzenész családra. Emlékszem,
azért is kaptunk megjegyzést,
ha nem köszöntünk rendesen
az embereknek. Így nôttünk
fel – szegényen, de becsületesen.
Vasárnap sokszor csak bableves volt. Ma kikéri a család,
hogy csak csirkemell lehet.
Kocsi lassan már annyi kell,
ahány fôs a család. Ehhez viszont pénz kell – munka, mert

segélybôl ez nem megy, mert
a sárgacsekket is be kell fizetni. Rajtunk, nekünk nem segített senki, nem kaptunk ingyen segélyt! Ma nem vállalják el a közmunkát, mert nem
nézeti le magát a levélsöpréssel. Régen volt munkahely,
mégis kötelezô volt dolgozni. Addig, míg nem lesz munka és nem lesz kötelezô, addig még rosszabb lesz a helyzet. 16–25 éves korosztály
– most már két generáció
marad ki a munkából –, ahol
már gyerek is van. Se munka,
se szakma!
Fönt megígérték a kis településekre rendôrt fognak
küldeni, a lakosság védelme érdekében. Azt gondolom, elôbb kap a betörô kitüntetést, mint a rendôr fizetést Baracskán. Hogy kik
az elkövetôk, a bolt elôtti
beszélgetésekbôl meg lehet
tudni. 20 éves a dolog, mikor fognak valakit egyszer
végre elkapni? Mit hallani?
Van az elkövetôk között magyar, cigány, vegyes a saláta!
A becsületet, a tisztességet,
a szégyent már nem minden
család ismeri. Régen kezet
fogtak egymással az emberek, ez a kézfogás a bizalmat
jelentette, a dolog becsületét a hitét, a család mindkét
felének. Úgy gondolom, ma
is a család dönti el, becsületes, tisztességes családot szeretne vagy ujjlenyomatot a
rendôrségen. Ki hogy érzi
magát jól?
Iskolai hírek: Sok a problémás gyerek? Nem a gyerek,
hanem a szülô a problémás,
az ô viselkedése dönti el, milyen lesz a gyereke élete! Kinek nem inge, nehogy magára vegye!
Köszönöm, ha megértettek!
Szalai Lászlóné Molnár Éva
Molnár utca
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Olvasói sorok, Közérdekû

Árpád Nemzetség
Hagyományôrzô és Kézmûves
Közhasznú Egyesület Hírei
Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy az Árpád Nemzetség
Hagyományôrzô és Kézmûves Közhasznú Egyesület elindította íjászklubját 5 taggal.
Az ehhez szükséges felszereléseket megvásároltuk az önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert
összegbôl.
Jelenleg heti 1 alkalommal tartjuk edzéseinket melyre további
személyek jelentkezését várjuk.
Feltétel: 4-es tanulmányi átlag (diákoknál) és 10 000 Ft-os
éves tagsági díj befizetése.
Nem íjászklub tagoknak is van íjászati lehetôségük, ennek díja
300 Ft alkalmanként, amely az eszközhasználatot fedezi.
Amennyiben megszereti az íjászkodást és komolyan gondolja
következô alkalomtól már tagként vehet részt az edzésen.
Jelentkezni lehet: Pallag Norbinál a következô e-mail címen:
hagyomany.orzo.norbi@gmail.com.
Galánta Gábor egyesületi elnök
és Pallag Norbert klubvezetô helyettes
http://arpadnemzetseg.uw.hu

Természetes védekezés
a nyári vérszívók ellen
A szúnyogok leginkább a tócsákban, víztározókban tudnak elszaporodni, így ezek
megszüntetésével,
például
a ház körül elhelyezett víztározók, hordók letakarásával, gyakori kiürítésével
jelentôsen csökkenthetjük a
szúnyogok mennyiségét.
A szúnyogok a verejtékben lévô tejsav és a kilélegzett széndioxid alapján keresik az áldozatukat, de az édes
szagok – például dezodorok,
hajlakk – is vonzzák ôket.
Távol tarthatjuk a vérszívókat olyan szagokkal, amelyek megtévesztik a szúnyogok szaglását.
A természetes szagok közül
riasztószernek ajánlottak a
citrusfélék és a szegfûszegek,
sôt a kettô kombinációja.
Ha fél narancsra vagy cit-

romra szegfûszeget szórunk,
majd leöntjük tömény szes�szel, a kipárolgó illat hatékonyan tartja távol a szúnyogokat. A szegfûszeget porrá törve gézzsákban akasszuk fel a
lakásban. Szúnyog- és moszkitóriasztó hatást megfigyeltek még citronella, pálmarózsa, indiai citromfû, eukaliptusz, levendula, kámfor, rozmaring, kerti kakukkfû, borsmenta, cédrusfa és pacsuli illóolaja esetén is. A szúnyogok az ecet szagát sem kedvelik, ezért ecettel átitatott
anyaggal hatékonyan távol
tarthatjuk ôket. A füstölô
vagy a gyertya szén-dioxidot
bocsát ki, ami szintén zavarja a szúnyogokat.

KÖZÉRDEKÛ

Temetôi hírek
Mivel a sírhelyek megváltásáról szóló
korábbi felhívás – számomra érthetetlen
módon, hiszen minden más temetôben
is ez a rend! – nagy felháborodást keltett, a Presbitériummal újrabeszéltük a
lehetôségeket.
Igen, a temetô nagy – és a református
egyháznak kell a közgondolkodás szerint rendben tartani, jóllehet mindenki
ezt használja temetkezés céljából. Azonban keveseknek jut eszébe, hogy amikor
temetôrendezést tartunk, jöjjön segíteni – általában mindig ugyanaz a tíz, jó
esetben húsz ember veszi erre a fáradságot. (Nem emlékszem, kedves Antal Ida,
és más sem, hogy Önnel találkoztam-e
bármelyik alkalommal is, úgy, hogy segíteni jött.)
A temetô nagy – a segítség kevés. A füvet folyamatosan nyírni kell. (Múlt héten öten nyírtuk végig két nap alatt a
temetôárkot, de ezt rendszeresen sem
erôvel, sem szabadidônkkel nem bírjuk.) A bozótot ritkítani kellene. A használatos parcellákat rendbe kell tenni –

mert, sajnos, akadnak néhányan, akik
a szemetjüket a szomszéd sír mellé teszik, vagy az útra szórják. Pedig van két
szemétgyûjtô is, a harmadikat ellopták.
Az utakat rendbe kellene tenni. A szemét elégetését az ÁNTSZ megtiltotta,
mostantól hivatalos úton el kell szállíttatnunk. Mindez ingyen nem megy.
Mire költöttük eddigi temetôi bevételeinket? A ravatalozó elôtetôjére a Református Egyház 800 000 forintot saját
költségvetésébôl megelôlegezett (az épületet magát társadalmi munkával újítottuk fel). Az elmúlt öt évben ez az összeg
csupán megtérült, nem gyarapodott.
Most hozattunk 100 m3 kavicsot az utak
rendbetételére. Ez 200 000 forintba került, melyet azoknak köszönhetôen tudtunk kifizetni, akik nem az Egyházon
akartak spórolni, hanem becsületesen
újra megváltották szeretteik sírját. Köszönjük nekik!
Egy
rendszeres
temetôcsôsz
évi
1 000 000 forintba kerülne. Ez nem
túlzás: havi fizetés, gép beszerzése, an-

nak rendszeres karbantartása, szervizeltetése. A szemét elszállítása legalább évi
200 000 forint. Tessék számolni. En�nyi pénzünk nincs. Jelenleg csak töredéke térül meg temetôi bevételek címén. A Presbitériummal számot vetettünk a lehetôségekrôl. Az egyik az évi
temetô-fenntartási díj – ha mindenki! vállalja. A másik a jelenlegi temetôi
árak jelentôsebb emelése. A harmadik
az újramegváltás – akinek ezzel kapcsolatban anyagi gondjai merülnének
fel, biztosan találunk rá megoldást. Ezt
egyelôre a határ menti hatsoros hos�szú parcellában kezdenénk el, ahol sok
a gondozatlan sír, sokról azt sem tudjuk, kik lettek annak idején odatemetve. Ezek kiszûrése és újra értékesítése
a temetô képét is rendezettebbé tenné.
Addig nincs értelme új parcellát nyitni,
még ha adottság lenne is rá, amíg a jelenlegi terület rendben tartása is gondot
okoz.
Tessék választani, illetve minden építô
javaslatot szívesen fogadunk.
Dombi Ferenc
lelkipásztor
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EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
Tisztelt Képviselô-Testület!
Kedves Betegek!
Körzetünkbe tartozó betegek száma
2050 fô, ebbôl 435 fô gyermek.
Idén túl vagyunk egy bárányhimlô
járványon, 51 beteget jelentettünk le az
ÁNTSZ-nek. Influenza-oltásban 240en részesültek. Ôsz óta nagyon sok
tüszôs mandulagyulladást kezeltünk és
kezelünk most is.
2010-ben összesen 13390-en fordultak
meg a rendeléseken. Számításaink
szerint az egy betegre fordított idô
mindössze 4 perc 36 másodperc
volt, úgy, hogy 2 ápolónôvel heti 2
órával rendelek többet, mint ami a
kötelezôen elôírt rendelési idô. Azt
hiszem, hogy ez elgondolkodtató,
miként az is, hogy a nôvérkék már
rendelés elôtt egy órával igen nagy
tempóban dolgoznak és a betegek
rendelkezésére állnak. Ez egyáltalán
nem természetes és magától értetôdô!
De tisztában vagyok azzal, hogy ezzel
betegeimen sokat segítek.
A páciensek egy része még így is
több idôt kívánna , s nem is egészen
a testi problémájával, s nem is csak
a magáéval . Van, aki részletes
válaszokat vár minden egészségügyi
gondjára, s megesik, hogy nemcsak a
saját panaszával hozakodik elô, hanem
az egész családjáéval. Persze a család
nincsen jelen…
Anekdotába illô jelenet zajlott le a
minap.
Alig harmincas fiatalasszony, mielôtt
távozni készült, jelezte, férjének is
gyógyszert kér. Megkérdeztük, mire
gondolt, mire a világ legtermészetesebb
módján közölte: „Most mondom a
férjemnek a panaszát. Három napja
lázas, köhög, veri a víz...” Mire én:
„A férjét meg kell vizsgálni” stb., ám
a fiatalasszony kitart, hogy „azt nem
lehet, mert dolgozik”. Nem tágított,
ismételte legalább ötször, hogy
értsem meg, dolgoznia kell a férjének.
Mondta, mint a verkli.
Más.
– Vörös szemre kérek szemcseppet !
– Kinek vörös a szeme?
– A kutyámnak....

A fenti és hasonló eset nem olyan ritka! Amit tapasztalok, hogy a betegek
egyre terheltebbek, türelmetlenebbek,
lazulnak a családi és baráti kapcsolatok. Gyakran a párkapcsolatban élôk is
magányosak, nincsen, aki meghallgassa ôket. És ez kivetül a gyermekekre is,
olykor alig van kommunikáció a családon belül. Az orvostól minden esetben
segítséget várnak, de azt tudjuk, hogy
tablettákkal nem lehet mindent megoldani. Elromlott rokoni és családi kapcsolatokat nem tudunk rendbe hozni
pirulákkal, minden betegséget nem tudunk meggyógyítani. Aki életmódján
változtat és az utasításokat nem csak
elhallgatja, hanem be is tartja, az már
tett egészsége érdekében, s az eredmény nem marad el.
Én úgy érzem, hogy sokat segítettem
azzal, hogy még egy ápolónôt alkalmaztam, s a várakozási idôt lerövidítettem. Vizsgálatra ritkán kell negyed óránál többet várni, fôleg a délutáni rendeléseknél. Persze még mindig van olyan, aki „nem bír várakozni”. Siet, de dolga végeztével még fél
órát a rendelô elôtt beszélget.
Kérem, a rendelôben tessenek figyelni,
mert mindent érthetôen elmondok
ami szükséges. Ha valamit ötször kell
elmondani, az a többi betegtôl veszi
el az idôt. Bármennyire fáradtak, sok
fele kell figyelniük, próbáljanak meg
a rendelôben összeszedetten figyelni
arra, amit mondok. Az teljesen érthetô,
hogy ha valaki egészségi állapota
(magas láz, nagy fájdalom stb.) miatt
nem tud eléggé figyelni. De ez a ritka!
Én egész nap beszélek, nem várható
el, hogy mindent azért ismételjek
el többször, mert szétszórt a beteg.
Otthon fel lehet jegyezni a kérdéseket,
hogy ne kelljen várakozni azért,
hogy „Vajon még mit is akartam?”. A
szakorvosi leleteken rajta van, hogy
mikor kell kontrollra visszamenni,
hányas szobában várják vissza, de
naponta van beteg, aki megkérdezi,
hogy mikor és hányadik emeletre
kell mennie és a kartonozóba be
kell-e jelentkezni stb. Ha figyelmesen
elolvasnák a leletet akkor érthetô
lenne.
Naponta többször elhangzik, hogy

„odabent„ (a szakrendelésen) nem
mondtak semmit, de
a doktornô
részletesen magyarázza el, hogy mi
a baj, mit jelentenek a vizsgálatok
eredményei. Magyarázat mindig van,
de bekezdésenként, a beteg számára
érthetetlen latin szavak értelmezésére
fizikai idô nincsen.
Rendelés alatt és azon kívül egész nap,
nagyon sok a telefonhívás. Amikor a
beteget nem elégíti ki a néhány mondatos, sôt párperces válasz sem, a 20.
kérdését is feltenné. Mire udvariasan
jelzem, hogy sok lesz a telefonköltsége, azzal érvel, nem gond, neki olyan
csomagja van, hogy éjjel-nappal korlátlanul ingyen beszélhet. Nem egyszer elôfordult, hogy munkaidôn kívül hívott valaki, akinek annyi kérdése
volt, hogy a családi asztaltól már mindenki felállt, én telefonon még mindig válaszolgattam. Hogy az én ételem
kihûl a tányérban, nem egy esetben,
azt persze senki nem látja...
Az utcán is úton -útfélén megállítanak,
egészségügyi kérdésekkel. „De jó,
hogy találkozunk...” Lassan gyalog
közlekedni, vásárolni, ügyet intézni a
faluban nem tudok. Utcán, telefonon
rendelés nincsen.
Tiszta lelkiismerettel írhatom le,
hogy én minden embert egyformán
látok el legjobb tudásom szerint,
nemre, korra, vallási, politikai, etnikai
hovatartozásra, anyagi helyzetre stb.
való tekintet nélkül
Nálam semmiféle protekció, privilégium nincsen. De aki megpróbál megvezetni, netán hazudik annál a bumeráng effektus szokott mûködni.
A betegek ellátása a rendelôben történik. A sürgôs hívásokat egy órán belül, a nem sürgôs hívásokat 24 órán
belül kell ellátni.Másnapra sose szoktam beteget hagyni, ha rendelési
idôben jelzik a lakáson indokolt ellátást. Pontos idôpontra (órára ) kért ellátást (látogatást) nem áll módomban
vállalni . Aki beteg az otthon van és
nem megy sehová, hanem várja aznap
az orvost,addig ,ameddig az odaér. Aki
el tud menni a faluházba, templomba,
fodrászhoz stb. az a rendelôbe is be
tud jönni. Kivétel, ha pl. rendszeres
kezelésre viszi a betegszállító a bete-
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get vagy mondjuk aznap menne a kismama varratszedésre. Ilyen esetekben
természetesen alkalmazkodom.
A fentiek miatt is egyre nagyobb az
orvosra, az egészségügyi dolgozókra
nehezedô lelki teher. A szorongás és
a megnevezett, valamint a pontosan
nem is ismert okokból fakadó félelmek
a civilizált, hajszolt embert próbára
teszik. Lelkiállapotunk kihat testifizikai valónkra, bizonyos betegségek
a pszichikai megterhelésbôl fakadnak.
Úgy érzem, hogy maximális empátiával, megértéssel vagyok betegeim iránt, krízisesetekben (gyerekvállalás, várandósság, születés, serdülés, klimax, válás, haláleset és egyéb
rendkívüli helyzetekben) fôleg. Az orvos a betegére emberként is figyel, ha
szükséges, részvéttel tekint rá, öröme neki is öröm. Én magam különösen ezzel a szemlélettel közelítek pácienseimhez. De pszichológiai kezeléseket, lelki gondozást a sokrétû gyakorlati teendôim nem tesznek lehetôvé az
alapellátás keretein belül, és azon kívül sem. Szíves megértésüket köszönöm.
Ápolónôim
kedvesek, aranyosak,
segítôkészek, teszik a dolgukat igen
lendületes tempóban. Rengeteg az adminisztráció, elôfordul, hogy egész
nap a számítógép mellôl fel sem
állanak. Éppen ezért jó lenne, ha léteznének azok a régi „kedvesnôvérek”,
akik elfogadással, odafigyeléssel, szeretettel, hittel, meghallgatással sokat
tudnának segíteni , gyógyítani. Ez a
másfajta lelki gondozás sajnos, kiment
a gyakorlatból. Pedig napjainkban is
igen nagy szükség lenne rá...
Ha majd nyugdíjba megyek, ígérem,
hogy lesz idôm máshogyan is gyógyítani! Persze, ha mindannyian megérjük azt az idôt itt, Baracskán!
Köszönettel tartozom dolgozóimnak, a helyettes orvos kollégáknak,
a védônônek, a gyógyszerész úrnak,
a gyógyszertári szakaszisztensnônek,
a családsegítô szolgálat dolgozóinak
de mindenekelôtt az Úristennek, hogy
ad erôt a feladataim ellátásához az
egyre nehezebb és nehezebb körülmények között is !
Tisztelettel:
dr. Kolumbán Ottilia
háziorvos
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A MaVíz sajtóközleménye
Sztárok Guinness-rekordkísérlete országszerte
Több mint 35 ezer új rekordert avatott
június nyolcadikán Magyarország, köztük Takács Nikolast, Vastag Tamást,
SP-t, Tóth Gabit, Fekete Dávidot, Molnár Ferenc Caramelt, Kállay Saunders
Andrást, Puskás Petit, Király L. Norbertet, Varga Viktort, Janicsák Vecát,
Király Viktort, MC/DC-t, Fluor Tomit, Brasch Bencét – és a sor még hos�szasan folytatható volna. Ezúttal azonban nem klipjeik letöltésével törtek a
csúcsra, hanem csapvízivással. A Magyar Víziközmû Szövetség (MaVíz) még
tavasszal hirdette meg akcióját: június
nyolcadikára a sztárokkal együtt ezreket vártak az ország több mint húsz városába, hogy felállítsák a legtöbb, egyszerre csapvizet fogyasztó ember rekordját, így népszerûsítve egyik legszigorúbban ellenôrzött élelmiszerünket, a vezetékes vizet. Az akció a vártnál is nagyobb sikert aratott.
Több mint 35 ezren regisztrálták magukat Miskolctól Zalaegerszegig, Váctól Szegedig az ország több mint húsz
nagy és kisebb városában, hogy pontban 14 órakor együtt igyanak egy-egy
pohár csapvizet. Az akcióra a Magyar
Víziközmû Szövetség (MaVíz) hívta és
várta azokat, akik be akarták írni magukat a Guinness Rekordok Könyvébe, és nem utolsó sorban tenni környezetükért és egészségükért. A hazai csapvíz ugyanis világviszonylatban is kiváló minôségûnek mondható; tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat,
amelyekre a fiatal és felnôtt szervezetnek is szüksége van. Ráadásul palackozni sem kell, így környezetszennyezés
nélkül jut el a fogyasztóhoz. Számokban
mérve is figyelemre méltó, mitôl óvhatjuk meg bolygónkat csupán azzal, hogy
csapvizet fogyasztunk: a világban évente
178 millió liter kôolajat használnak fel
azért, hogy elôállítsanak 144 milliárd
mûanyag flakont. Ezek szállítmányozása
is szennyezi a környezetet, nem beszélve az utánuk maradó károkról: 450 év
kell, mire lebomlik egyetlen mûanyag
palack.
Hazánk egyébként kiemelkedôen jó víz-

ügyi adottságokkal rendelkezik: csak a
felszín alatti vízkészletek utánpótlása
évente kétmilliárd köbméter. Ennyibôl
az egész Balaton medrét fel lehetne
tölteni. Ez nem csak, hogy bôségesen
elegendô az ország lakosságának, de
még „fölösleg” is képzôdik, vagyis a
Földön egyre súlyosabbá váló ivóvízhiány megoldásában oroszlánrészt vállalhat majd Magyarország, fellendítve ezzel saját gazdaságát is. Különösen igaz ez
annak ismeretében, hogy a hazai vezetékes vizek kifejezetten biztonságosnak
mondhatók. Az évi több százezer átvizsgált minta igazolja, hogy a fogyasztókhoz csak kiváló minôségû, tiszta, egészséges víz jut. Ezért is emlegetik a csapvizet az egyik legszigorúbban ellenôrzött
élelmiszerünkként. Sôt, miközben a fogyasztók érdekében folyamatosan szigorodnak a hazai és nemzetközi szabályozások, Magyarországon szinte egymást
érik a tisztább ivóvíz-szolgáltatást biztosító beruházások, így garantálva a folyamatosan javuló minôséget.
A szerdai országos rekordkísérlet mindezekre igyekezett ráirányítani a figyelmet – mondta el a központi, kecskeméti helyszínen Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmû Szövetség elnöke, a
BÁCSVÍZ Zrt. vezérigazgatója, aki a
víziközmû szakma kiemelt feladatának
nevezte a felnövekvô generáció ösztönözését az egészséges csapvíz fogyasztására, és környezetünk védelmére. A rekorderek között éppen ezért nagy számban voltak általános- és középiskolás diákok, akik hazánk legnagyobb zenei tehetségeivel együtt válhattak a történelem részéve.
A MaVíz a napokban megküldi a Guinness
World Records londoni központjába a
kísérletet igazoló regisztrációs lapokat,
hogy ez alapján hitelesíthessék a
csúcsot. A végeredményre tehát még
egy keveset várni kell, de a számok
magukért beszélnek: Magyarországon
2011. június 8-án 14 órakor több mint
35 ezren ittak egy-egy pohár csapvizet.

Furin Irina
MaVíz
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Falunapi mulatság
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Ügyfélfogadások

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!

Telefonszámok:

Martonvásár: (06-22) 569-146;
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812; Ercsi: (06-25) 505-790
AUGUSZTUS
6–7.: Ráckeresztúr
13–14.: Ercsi
20–21.: Martonvásár
27–28.: Ráckeresztúr

Kidoboló

SZEPTEMBER
3–4.: Ercsi
10–11.: Martonvásár
17–18.: Ráckeresztúr
24–25.: Ercsi

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

A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat munkatársainak
ügyfélfogadása
Szerdai napokon
9.00-9.30 óráig
Helyszín:
FALUHÁZ kisterme

Dózsa Márta falugazdász
ügyfélfogadása
Az ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján történik!

(06 70) 247 0746

Polgárôrség

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

JÚLIUS
2–3.: Ercsi
9–10.: Martonvásár
16–17.: Ráckeresztúr
23–24.: Ercsi
30–31.: Martonvásár

2011. július

Lapzárta:

A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-59
(06 30) 377-43-86
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám:
Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:

57800057–10007297

augusztus 22. (hétfô)

Várható megjelenés:
szeptember 5-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

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
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BRUCK SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Közép-dunántúli
Bv. Intézet vezetôinek és dolgozóinak
segítségükért és részvétnyilvánításukért.
A gyászoló család

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: 15–19
Szombat: 9–13

