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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
A május 30-án megtartott
képviselô-testületi
ülésen
minden képviselô részt vett.
– Elfogadásra került a polgármester írásos tájékoztatója, melyet a két ülés közötti
fontosabb eseményekrôl és a
lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról adott.
– A Szent László Völgye
Segítô Szolgálat településünkön végzett 2012. évi munkájának értékelését is elfogadta a testület. E napirendi
pont tárgyalásánál jelen volt
a Segítô Szolgálat igazgatóhelyettese.
– Módosításra került A helyi
környezet védelmérôl, valamint a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település
tisztaságáról szóló többször
módosított 1/2005. (I.28.)
számú önkormányzati rendelet. (A rendeletmódosítás jelen lapszámban megtalálható.)
– Felülvizsgálatra került a hivatali helyiségen, valamint
a hivatali munkaidôn kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint
az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékérôl szóló 13/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet. (A módosított rendelet jelen lapszámban megtalálható.)
– A fiatalok elsô lakáshoz jutásának helyi támogatásáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti határidôig (április 30ig) támogatási kérelem nem
érkezett a testülethez, így e
téma lekerült a napirendrôl.
– Elfogadásra került Baracska Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének I.
negyedévi teljesítésérôl szóló
tájékoztató. Az Önkormányzat I. negyedévi költségvetési bevétele 60 299 000 Ft, kiadása 39 823 000 Ft, a Polgármesteri Hivatal bevétele 12 143 000 Ft, kiadása
12 828 000 Ft.
– Úgy döntött a képviselôtestület, hogy
nem vonja vissza az Ercsi Egészség-

ügyi Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. által ellátott
járóbeteg-szakellátási feladat
2013. április 30-a utáni ellátásáról szóló 12/2013.(I.31.)
határozatát. (A határozat
visszavonására szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, a határozat visszavonása
ellen szavazott: dr. Herczeg
József, dr. Mayer András,
Pintérné Bernyó Piroska,
Szûcs Norbert, a szavazástól tartózkodott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.)
– Nem került elfogadásra az
Ercsi Egészségügyi Nonprofit
Kft. átdolgozott 2012. évi
költségvetési
beszámolója
és közhasznúsági jelentése.
(Az elfogadásra szavazott:
Boriszov Zoltán, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Dr. Herczeg
József, dr. Mayer András,
Pintérné Bernyó Piroska,
Szûcs Norbert, tartózkodott:
Becsei Andrásné.)
– Jóváhagyta
testületünk
a 2013. évi Falunapi programok tervezetét és kérte,
hogy a júniusi ülésre részletes, felelôsökkel megjelölt tájékoztatót készítsen a
népmûvelô.
– Felhatalmazást adott testületünk a polgármesternek,
hogy az idei évben is kössön megállapodást az Agárdi
Popstrand fôrendezôjével annak érdekében, hogy a baracskai lakosok 50%-os kedvezménnyel vehessenek részt
a nyári koncerteken.
– Egyebek napirendi pontban
tájékoztatást adott a jegyzô a
kutyatartással kapcsolatos
panaszbejelentés során tett
intézkedésrôl, majd felhatalmazást adott a testület a polgármesternek, hogy tájékoztassa az ebeket tartó egyesületét a lakossági panaszról és
kérje az egyesület vezetôjét a
probléma mielôbbi megoldásában való közremûködésre.
– A képviselô-testület elutasította a polgárôrség tanyabusz igénybevételére vonatkozó kérelmét, mivel a kérelem határidôn túl érkezett. (Igennel szavazott: Be-

csei Andrásné, Boriszov Zoltán, nemmel szavazott: dr.
Herczeg József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia.)
– A Kormány rezsicsökkentési intézkedésének támogatására irányuló országgyûlési
képviselôi
megkeresésre képviselô-testületünk 5
igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással hozta meg azt
a határozatot, hogy egyetért
és támogatja Magyarország
Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseit. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, dr. Herczeg
József, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Boriszov Zoltán, tartózkodott: dr. Mayer
András.)
– A képviselô-testület nem járult hozzá, hogy az I. számú
védônôi körzetben közalkalmazottként dolgozó védônô
a tordasi védônôi körzetben szintén közalkalmazottként dolgozó védônô állandó
helyettese legyen. (Igennel
szavazott: dr. Mayer András, Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia, nemmel szavazott:
Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán, dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska,
Szûcs Norbert.)
– 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta meg
határozatát a képviselô testület, hogy 950 500 Ft összegû
visszatérítendô
támogatást nyújt a „SZEVASZ”
Alapítványnak
a
nyári ifjúsági táboroztatáshoz.
(Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, Szûcs
Norbert, nemmel szavazott:
dr. Mayer András, tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia. Pintérné Bernyó Piroska a szavazáskor nem tartózkodott az ülésteremben.)
– A képviselô-testület úgy
döntött, hogy a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. gégészeti eszközbeszerzés támogatá-

sára vonatkozó megkeresését
a Kidobolóban megjelenteti.
(A felhívás jelen lapszámban
megtalálható.)
– Képviselô-testületünk úgy
határozott, hogy a Kajászó
Község Önkormányzatával
fogorvosi alapellátásra kötött Társulási Megállapodást
közös megegyezéssel megszünteti.
– Elnapolásra
került
a
GINGIVA Bt. fogorvosi feladatellátással
kapcsolatos
kérelmének megtárgyalása.
– Azt a határozatot hozta testületünk, hogy az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét
az önkormányzat anyagi körülményeire való tekintettel
nem támogatja.
– A Szent László Völgye Regionális Óvoda vezetôjének
a Bóbita tagóvodában kíván
irodahelyiséget
kialakítani képviselô-testületünk. A
költségek biztosításához kéri
a Kistérségi Tanács hozzájárulását.
– A képviselô-testület megbízta a polgármestert, hogy
kérjen árajánlatot a Templom utca hiányzó közvilágítási szakaszának megoldására. Az árajánlat beérkezése
után dönt a Pénzügyi Alaphoz történi pályázat benyújtásáról.
– Döntés született a Köz
tisztviselôi nap, a Pedagógusnap és Semmelweis nap közös megrendezésérôl, a nyugdíjba vonuló pedagógus ajándékozásáról és a költségek
biztosításáról. (E napirendi pont tárgyalását követôen
dr. Mayer András képviselô
távozott az ülésrôl.)
– Az érintésvédelmi felülvizsgálatra vonatkozóan a
döntést elnapolta a testület.
– A Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát azzal napolta el
a testület, hogy a módosító javaslatokat a képviselôk
legkésôbb június 15-ig juttassák el a jegyzô részére.
– A dr. Antal Ida által meg-
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írt és a képviselô-testülethez
eljuttatott Baracska község
története címû könyvet testületünk köszönettel vette és gondoskodik a községi könyvtárban történô
elhelyezésérôl.
– 237/2011. (VI.30.) határozatát, mely Az önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszereléseinek bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról szól, a
következôkkel egészítette ki
a képviselô-testület:
Templom u. 19. szám alatti
épület étkezô helyiségére vonatkozó bérlet.
1) Az étkezô helyiség osztálytalálkozó céljából vehetô
bérbe.
2) Az étkezô helyiség bérleti
díjának mértéke minden megkezdett óra után 1 000 Ft.

– Az ülés végén a képviselôtestület kérésére a nyugdíjasklub megalakulásáról adott
tájékoztatást a polgármester.
– Zárt ülésen Baracska Közéletéért Emlékérem adományozásáról született döntés.
***
A június 10-én megtartott rendkívüli képviselôtestületi ülésen nem vett
részt Boriszov Zoltán polgármester és dr. Herczeg József képviselô.
– Felülvizsgálatra került a
fogorvosi ellátásra vonatkozó Feladatellátási szerzôdés.
A Kajászóval kötött fogorvosi ellátásra vonatkozó megállapodás megszûnése miatt, a
kétoldalú szerzôdés terveze-

te Baracska Község Önkormányzata és a GINGIVA Bt.
között elfogadásra került. A
fogászati ellátás rezsiköltségének
hozzájárulásához
képv iselô-testületünk havi
10 ezer forintot szavazott
meg.
– Jóváhagyásra került a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása, amely július
1-jétôl lesz hatályos.
– Elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, mely szintén július
1-jétôl lép hatályba.
– Döntés született a pályázat benyújtásáról a Pénzügyi Alaphoz, amelybôl a hiányzó közvilágítási hálózat
korszerûsítésére és bôvítésére
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vonatkozó munkálatokat kívánja
önkormányzatunk
megvalósítani. (A pályázati
összeg visszatérítendô támogatásként igényelhetô.)
A Kidoboló elôzô számában
megjelent, a 2013. évi Civil
Alapból nyújtott támogatások közzétételébôl kimaradt
– a helyi Dalkör, mely
szervezôdést 180 ezer forint pénzbeli és 1 alkalommal térítésmentes Faluház
használata
természetbeni
támogatásban
részesített,
– és a Baracskai Gyermekekért Együtt Alapítvány,
mely szervezetet 120 000 Ft
összegû pénzbeli támogatásban részesített a képviselôtestület.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Közösen ünnepeltünk
Képviselô-testületük
június közepén községi ünnepség keretében köszöntötte a település óvodájának
és iskolájának pedagógusait, adminisztratív és technikai dolgozóit, a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselôket, az orvosokat, illetve valamennyi
egészségügyi dolgozót.
Ez év januárjától a Kozma
Ferenc Általános Iskola állami fenntartású, a Bóbita nevet kapott óvoda pedig néhány éve a Szent László Völgye Regionális Óvoda tagóvodájaként mûködik. A járási hivatalok létrehozásával
januártól a közigazgatásban

is jelentôs változás történt.
Mivel a pedagógusok, köz
tisztviselôk és egészségügyi
dolgozók munkája szorosan összefügg a település lakóinak életével, képviselôtestületünk úgy gondolta,
hogy legalább évente egy alkalommal találkozzunk, beszélgessünk, ünnepeljünk közösen. Természetesen az aktív dolgozókon kívül a nyugdíjasokról sem feledkeztünk
meg, ôket is szeretettel hívtuk a közös ünnepségre. Sajnos néhányan egészségi állapotuk vagy egyéb családi elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni, de bízom benne,
hogy akik jelen voltak, szíve-

sen találkoztak a másik intézményben dolgozókkal, a
rég nem látott egykori kollégákkal, munkatársakkal.
A polgármester köszöntôje
után a 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal ren
delkezô pedagógusok köszöntésére került sor. A két
pedagógus egyike: Borsóné Molnár Szilvia a teljes
idôszak alatt itt, a Baracskai
Általános Iskolában tanított
és tanít továbbra is. Szintén egy jelentôs idôszak,
40 év pedagógusi munka után nyugdíjba vonulót is köszöntöttünk Székely Miklósné személyében. Erika mindvégig a ba-

racskai gyermekeket tanította, nevelte, miközben volt
munkaközösség-vezetô, igazgatóhelyettes, igazgató.
Az iskola néhány tanulója vidám dalcsokorral kedveskedett, majd fehér asztal mellett beszélgettünk a tanév
és nevelési év eseményeirôl,
a közigazgatásban történt
változások hatásairól,
az
egészségügy és a település helyzetérôl, a jövôbeni
lehetôségekrôl, feladatokról.
Köszönetemet fejezem ki
azoknak a szülôknek, nagy
szülônek, akik közremû
ködtek a rendezvény technikai lebonyolításában.
Becsei Andrásné

Tisztelt Lakosság!
Dr. Ferencz Péter, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó ügyvezetôje egy tájékoztatót juttatott el Önkormányzatunkhoz, melyben leírja, hogy a Velencei Szakorvosi Rendelôintézet Fül-orr-gégészeti szakrendelésén az utóbbi idôben egyre nagyobb számban látnak el gyermekeket.
A gyermekek vizsgálatát nagymértékben megkönnyítené a
rendelôben rendelkezésre álló korszerû vizsgálóeszköz, az
ún. laringo-faringoszkóp bôvítése egy 70 fokos nézésirányú
modullal. Ez a modul könnyebbé, gyorsabbá és egyszerûbbé
tenné a gyermekek fül-orr-gégészeti vizsgálatát, különösen
a torok és a hangszálak látótérbe hozását.

Mivel a rendelôintézet egészségbiztosítási finanszírozása mûszerfejlesztésre nem fordítható, ezért kéri a térségben mûködô vállalkozásokat és az itt élô magánszemélyeket,
hogy az eszközbeszerzésben legyenek segítségükre.
A LUT (német) gyártmányú laringo-faringoszkóp
700 000 Ft-ba került. Támogatást a Velencéért Közalapítvány 11736082–20054104 számú számlájára lehet befizetni
„gégészeti eszközfejlesztés” megjelöléssel.
A támogatóknak a Rendelôintézet Fül-Orr-Gégészeti
szakrendelôje mellett elhelyezett tablón név szerinti megjelöléssel is szeretnének majd köszönetet mondani.
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JEGYZÔI SOROK

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
9/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelmérôl,
a közterületek és ingatlanok rendjérôl,
a település tisztaságáról szóló 1/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baracska Önkormányzat Képviselôtestülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a következôket
rendeli el:
1.§ Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló 1/2005. (I.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 15.
§ (7) bekezdésének a)-b) pontja helyébe
a következô rendelkezés lép:
(7) A (3) bekezdésben meghatározott díj
megfizetése alól 50%-os mentességben
részesül:
„a) az a 70 év feletti, egyedül élô sze-

mély, aki életvitelszerûen baracskai lakcímén él, az ingatlant egyedül lakja és
nyugdíján kívül egyéb jövedelemmel
nem rendelkezik,
b) az a házaspár, akik mindketten betöltötték a 75. életévüket, életvitelszerûen
baracskai lakcímükön élnek, az ingatlant csak ketten lakják és a nyugdíjukon
kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek.”
2.§ A R. 15/A. § (3) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:
„(5) Az 50%-os mentességet az arra okot
adó körülmény bekövetkezése negyedévének utolsó napjával kell megszüntetni.”
3.§ A R. 15.§ (7) bekezdése a következô
f) ponttal egészül ki:
„f) A felfüggesztés a feltételek fennállása esetén többször is megállapítható, de
évente legfeljebb egy alkalommal
4.§ A R. 15.§ (7) bekezdésének e) pont-

jában a „Baracska-Kajászó Községek
Körjegyzôsége székhelyén” szövegrész
helyébe a „Baracskai Polgármesteri Hivatalban” szövegrész, a „Szociális és
Egészségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész, a „bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész lép.
5.§ Hatályát veszti a R. 15. § (7) bekezdésének e) pontjában a „a baracskai állandó lakos” szövegrész.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követô
napon lép hatályba és az azt követô napon hatályát veszti.
Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
A rendelet kihirdetve: 2013. május 31én.

I S KO L A I H Í R E K

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek”
Babits Mihály
A 2012–2013-as tanév 2013.
június 15-én (szombaton) a
tanévzáró ünnepéllyel lezárult.
Nemzeti énekünket, a Himnuszt Papp László 3. osztályos tanulónk hegedûn adta
elô, mely számunkra hatalmas büszkeség!
Szép, eredményes tanév volt,
bár voltak nehézségek, megoldásra váró problémák, de
általában sikerült megbirkóznunk a feladatokkal.
A következôkben néhány fontos számadatot, és az eredményeket szeretném megosztani Önökkel.
A 2012/2013-as tanévet 9
osztállyal, 2 napközis és 1 tanulószobás csoporttal kezdtük, 184 fôvel összesen.
Ebbôl napközis és tanulószobás tanulóink száma 78 fô
volt.
Fontos feladatnak tekintet-

tük az év során nevelô-oktató
munkánk
színvonalának
megt artását, melyet a 4 évvel ezelôtt bevezetésre kerülô
kompetencia alapú oktatás
biztosított.
Mellette hatalmas elôre lépés
volt az, hogy iskolánk informatikai eszköz ellátottsága a
TIOP pályázat keretén belül
jelentôs fejlesztésen ment keresztül. Úgy érzem iskolánk
jövôjét pozitívan befolyásolta a digitális táblák használata az oktatásban.
Fontos változás volt életünkben, hogy 2013.január 1-tôl
iskolánk fenntartását és mû
ködtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
látja el.
Intézményünk a Marton
vásári Tankerület tagja. Elmondhatom, hogy ez idô
alatt mûködésünk biztosítva volt. Bizakodva nézünk

elôre jövônket illetôen a ránk
váró célok megvalósításában,
a Köznevelési Törvényben
megfogalmazottak szerint.
Nagy öröm számunkra, a zenei oktatás ebben az évben
is eredményesen mûködött.
14 gyermek kapott bizonyítványt tanulmányairól.
Jövôre ezt a feladatot a
Martonvásári Mûvészeti Iskola látja el.
Tandíjmentes a mûvészeti
oktatás azon gyermek részére, akik gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes
határozattal rendelkeznek.
Egyébként a tandíj 10 ezer Ft
félévente.
4. éve jól mûködik az un.
Gyümölcsprogram. Jövô év
tôl már az 5. és 6. osztályosok is szerepelnek a programban!
Ebben a tanévben is három
osztály vett részt úszásoktatásban a 3. osztály, a 4.a és
a 4.b osztályosok. Az úszás
tandíját és utazási költségét
a szülôk helyett a fenntartó
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fizette.
Eseménynaptárunk havon-

ként pontosan meghatározta
a tanév feladatait, melyeket
maradéktalanul elvégeztünk.
Alsó tagozatban a tanulmányi munka értékelése szövegesen történt az 1. osztályosok esetében, míg 2. osztálytól 8-ig osztályzatot kaptak a
tanulók.
Elsô osztályban kiválóan
megfelelt: 6 fô
Iskolánkban összesen 21 ki
tûnô tanuló van.
Felsô tagozatban évfolyamot
ismételhet 3 tanuló. Javítóvizsgára mehet 12 tanuló.
A legkiválóbbakat könyvjutalomban részesítettük.
Többen is kaptak jeles és jó
tanulmányi eredményükért
könyvjutalmat és oklevelet,
de ôk a bizonyítványosztás alkalmával osztályfônökeiktôl
vehették át.
Számos tanulmányi versenyen vettek részt gyermekeink ebben a tanévben is.
Házi, körzeti, megyei és országos versenyeken.
Két kiváló képességû 4. osztályos tanulónk (Fejes Dorottya és Novoth Julianna)
nyolc osztályos gimnázium-

2013. július
ban folytatja tanulmányait.
Köszönjük a szüleik pozitív
hozzáállását iskolánkhoz, a
pedagógusainkhoz való bizalmat, a gyermekeik iránti
gondoskodást, törôdést, szeretetet. Kívánjuk, hogy új iskolájukban érezzék jól magukat és tanulmányaik során
hasonló szép eredményeket
érjenek el!
7 tanulónk az ún. Híd II.
programban tanulhat tovább,
mert betöltötték 15. életévüket, de még alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkeznek.
E program kitûnô lehetô
ségnek tûnik, hiszen a „Híd
II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban
meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához
szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el,
részszakképesítés megszerzésére készít fel. A tanuló a Híd
II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket,
amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történô bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és
gyakorlati tudáselemeket. A
tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére” 2011. évi CXC. törvény (Nktv.)
Vagyis 9 fô tanulónktól meg
kell válnunk.
Szükségesnek
gondoltam
ezt a tájékoztatást Önöknek
megadni, mert sokszor sajnos olyan félre magyarázott,
az igazsággal ellentétes hírek
kapnak szárnyat az iskolánkban történt eseményekrôl,
melyek nem fedik a valóságot. Hiszek és bízok a Szülôk
bölcsességében, és reménykedem abban, hogy iskolánkkal kapcsolatos „rémhíreket” óvatossággal kezelik, s
személyesen, saját szemükkel-fülükkel gyôzôdnek meg
a hiteles valóságról s nem pedig álnok-gonosz pletykáknak hisznek.
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Gyermekeink olyanokká válnak amilyenekké neveljük
ôket, példa a szülô, a pedagógus, vagyis a felnôtt
társadalom. Hatalmas a
felelôsségünk!
Szerencsére nagyon sok olyan
szülô van, akik példaként állhatnak gyermekik elôtt, mert
a nehéz helyzetekben is keresik a közös szót iskolánk
pedagógusaival, egymással,
azért, hogy gyermekeikbôl
embert
faragjunk
közös
erôvel.
Köszönetemet szeretném kifejezni pedagógustársaim és
a gyerekek nevében a Szülôi
Munkaközösségben dolgozó
szülôknek, hogy aktív munkájukkal emelték rendezvényeink színvonalát.
Ünnepélyes keretek között
köszöntük meg a 8 éven át
legtöbbet fáradozó szülôi segítséget:
Vida Zoltánnak és Vida Zol
tánnénak, Csepkéné Varjas
Évának, Pálesz Lászlónénak
és Rebenákné Rohonczi Erikának.
A 2013–2014-es tanévre vonatkozóan a következôkrôl
tájékoztatom a kedves szü
lôket.
A tankönyveket augusztus
végén kapják meg a gyerekek.
A jövô tanévben iskolánk tanítás után du. 4 óráig rendszeresen egyéb foglalkozásokat szervez, melyekre ez év
május 20-áig lehetett jelentkezni.
1. és 5. osztályokban a szülôk
választása szerint bevezetésre
kerül a hit és erkölcstan oktatás.
Kedves Gyerekek !
Vigyázzatok Magatokra a
fürdôzés, táborozás és nyaralás alkalmával, mert a nyár
amilyen szép és kedves számotokra, legalább annyi veszélyt rejteget.
Kisdiák, nagydiák,
tiéd az egész világ!
Adjon Isten egészséget,
az égre sok fényességet,
lombok alá hûvös árnyat!
Hogyha vége lesz a nyárnak,
csupa szépet, jót meséljünk,
amikor majd visszatérünk.
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Kedves ballagó
8. osztályosok!
Kérlek Benneteket, emlékezzetek vissza egy pillanatra arra
a tanévnyitó ünnepélyre, mely 2005-ben volt egy szép
szeptemberi reggelen.
Ugye, mintha most lenne? Itt álltatok akkor is kíváncsi szemekkel és érdeklôdéssel. Mindenki Rátok figyelt…
Léggömböt kaptatok és emléklapot. Majd pici gyerekként
megtanultatok írni, olvasni és számolni. A szemünk elôtt
nôttetek fel, kisgyerekbôl ma már ifjakká.
Az alsó tagozatban Tóth Zoltánné Györgyi néni volt a tanító nénitek, oltalmazó kezei közül kerültetek a felsô tagozatba, ahol 5. osztálytól Székely Miklósné Erika néni lett
az osztályfônökötök.
Úgy emlékszem, hogy lelkes és kedves osztály voltatok
mindig.
Aztán, mint minden 7. osztályban volt csínytevés, lázadó
pillanat… nem tanulás, elkeseredés.
Egy fájdalmas leckét is meg kellett tanulnotok ahhoz, hogy
ráébredjetek, hogy az élet egyszeri és megismételhetetlen
ajándék.
2012. április 5-én örökre itt hagyott bennünket Tischler
Krisztina kedves osztálytársatok. Halála megrendítette
Mindannyiunk szívét. Az osztály szülôi kitûnôre vizsgáztak akkor emberségbôl, segítôkészségbôl, példát mutatva
Nektek.
Aztán rohamos gyorsasággal rátok tört a pályaválasztás
terhe, és felvettek benneteket arra a helyre, ahová a legjobban vágytatok. Köszönöm osztályfônökötöknek , Erika néninek, tanáraitoknak, Szüleiteknek, hogy mindvégig mellettetek voltak, s a Tôlük telhetô legnagyobb gondoskodással amit csak tudtak megtettek értetek.
Kedden, a búcsúesten arról gyôzôdhettünk meg, micsoda
remek csapat vagytok, mert mûsorotokkal és a szerenáddal
elvarázsoltatok bennünket.
Hasonlóan tudom megköszönni Kedves Szüleitek támogatását, munkáját is, mert mostanában nem emlékszem,
hogy ilyen sokan, egységben, összetartással tisztelték volna meg a ballagó diákok Szülei ezt az alkalmat.
A mi iskolánk csupán egy állomás az életetekben.
Tanulmányaitok java még vár rátok, a középiskolás évek.
Itt is helyt kell majd állnotok. Egyre többet lesztek távol
a szülôi háztól.
A következô jókívánságokat fogadjátok tôlem szeretettel:
Kívánok Nektek olyan tulajdonságokat, melyek azzá tesznek, amik vagytok és amik szeretnétek lenni – minden
nappal egy kicsit több.
Kívánok Nektek megfelelô pihenést, elegendô alvást, munkát, ami örömet okoz, embereket, akik szeretnek Titeket,
igent mondanak nektek és bátorítanak; és olyanokat is,
akik ösztönöznek, segítenek, ha szomorúak vagytok, fáradtak és kimerültek.
Kívánok Nektek sok jó gondolatot és olyan szívet, amely
örömet talál és ezt az örömet szívesen adja tovább.
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Jubileumi évforduló
Szeretettel köszöntjük 30 éves jubileumi év alkalmából Borsóné Molnár Szilvia és Marton Gabriella tanítónôket.
Mindketten kiemelkedô pedagógia tevékenységet folytatnak iskolánkban.
Borsóné Molnár Szilvia oklevele
megszerzésétôl kezdve 30 éve tanítja a baracskai gyerekeket. Az intézmény nevelô-oktató munkájában
meghatározó szerepe van. Legfôbb
erénye gyermekszeretete, azok iránti tisztelete, tanítói hivatástudata,
mely példaértékû és követni való.

Marton Gabriella 2. éve tanít isko
lánkban. Oklevele megszerzésétôl
kezdve ô is 30 éve át tanítja írniolvasni-számolni a kisgyerekeket.
Ugyan rövid ez az idô, de elég ahhoz,
hogy megismerhettük kiváló pedagógusi személyiségét, módszereit és biztosan kijelenthetjük, hogy a baracskai
iskola még egy gyermeket,hivatását
szeretô pedagógussal lett gazdagabb.

Kívánjuk, hogy jó egészségben, szeretetben tanítsák tovább községünk, iskolánk tanulóit.

Kedves Erika!
Az életed során
bezárul most egy
ajtó... Ami volt,
az mind a tiéd.
Senki sem veheti el tôled a sok
szép, kedves évet,
közös emléket. A
pedagóguspályát
sokunkkal együtt,
fiatalon kezdted. Emlékeink között a sok
vidám gyermekarc, a siker, a dicsôség és
kevés kudarc élményei elevenednek fel.
Példa vagy: Te, amit elterveztél, sosem
adtad fel. Nyomot hagysz magad után a
lelkünkben. Kérünk, a szép együtt átélt
emlékeket ôrizd meg szívedben. Egy korszak most lezárul, de oly sok szép élmény
vár még Rád! Az életed során most kinyílik egy másik ajtó... mögötte a szép
nyugdíjas évek. Ebben a hitben kívánunk
Neked minden napodra erôt, egészséget,
szeretô családot, örömet, békességet.
Kívánjuk, váljon valóra minden álmod,

Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
A ballagási és tanévzáró ünnepélyen
egy olyan pedagógust köszöntöttünk 40
éves jubileumi évfordulóján, aki nemcsak a baracskai gyerekekért, hanem
a szülôfalujáért is sokat tett. Ô Székely
Miklósné, Debreczeni Erika.
Saját döntése alapján a 40 év jogán nyugdíjba vonul.
Erika 1973 óta dolgozik iskolánkban. A
diploma megszerzése elôtt képesítés nélküli nevelôként dolgozott.
1978-ban a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán
magyar-történelem szaktanári képesítést
szerzett.
A kiegyensúlyozott, magas szintû tanári munkája elismeréseként 1990-ben miniszteri dicséretben részesült,1993-ban
tanácsosi címpótlékot, majd 1994-ben
igazgatói dicséretet kapott.
1998-ban közoktatás vezetô szakirányú
szakképzettséget szerzett.
Az iskola szervezeti struktúrájában el-

foglalt szerepe a mai napig meghatározó. 1992 óta felsôs munkaközösség
vezetô, 1993–1995-ig igazgatóhelyettes,
1995-2001-ig igazgató, 2001-tôl felsôs
munkaközösség vezetô. 2004-tôl 2012ig a Minôségirányítási csoport vezetôje.
1973–2013-ig 40 éven át osztályfônök
volt.
Tanári attitûdjének fô jellemzôje a tudatos, tervezett és nyugodt munka biztosítása az osztálykeretben. Rendszeresen képezte magát, részt vett továbbképzéseken, pályázatok megírásában, megvalósításában.
Székely Miklósnét hosszú idôn át kifejtett
eredményes nevelô-oktató tevékenységéért, 40 éven át iskolánk javát szolgáló kiváló munkásságáért, a hátrányos helyzetû
tanulók megsegítéséért, valamint a gyermekek harmonikus személyiség formálásában kiemelkedô munkájáért terjesztettem fel a Pedagógus Szolgálati Emlékérem
díj miniszteri elismerésre.
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
Óvodánk
az
idén is meghívást kapott az
értelmi fogyatékosok otthonába, a május 23-án
megrendezésre kerülô „Játsz
Te is velünk!” elnevezésû
programra. Ezen a programon
a Szent László Völgye Kistérségi óvodások vettek részt.
Mi a Katica csoportos gyerekekkel indultunk útnak a tanyabusszal. Már az intézmény
kapujában köszöntött min-

ket Misi bohóc, s jó szórakozást kívánt a különbözô játékokhoz. Nagy „játékudvar”
fogadta a csapatokat, ahol a
gyerekek a különbözô játékfajták megismerésével próbára
tehették ügyességüket, kreativitásukat. Miután megkaptuk
a menetlevelet, máris sorra
vettük az izgalmas akadályokat. Volt óriáasi mesekocka és
puzzle, majd bekötött szemmel kellett végigmenni egy
akadály pályán. azután kis-

egér báb orrán karikát egyensúlyoztunk, és végül kislabdával célbadobtunk a sárkány
szájába. A jó hûvös ebédlôben
pedig mindenféle szép dolgot
lehetett barkácsolni.
A gyerekek nagyon élveztek
minden játékot és lelekesen
drukkoltak egymásnak a fela
datok végrahajtása során. A
tartalmas délelôtt végén minden csapat ajándékot kapott:
színespapírokat és labdát. Miután kellemesen elfáradtunk,

jól esett itthon a finom ebéd
és a délutáni pihenés.
Majd elérkezett a május vége,
ami azt jelenti, hogy minden
csoport lázasan készülôdött
egy kis mûsorral elbúcsúztatni az óvodai évet. Néhány kisgyermek az óvodától is búcsút
vett, hiszen szeptemberben
már az iskola várja ôket.
Május 28-án a Pöttyös labda csoportba járó kicsik mutatták meg szüleiknek men�nyi mindent tudnak énekelni,
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játszani, majd 29-én az Alma
csoport óvodásai várták családjukat az évzáró-anyák napi
mûsorukra sok-sok dalos játékkal, verssel. 30-án a Maci
csoportos gyerekek készültek szüleiknek mûsorral, s a
végén itt már tarisznya is került kilenc kis óvodásra, 31-én
pedig a Katica csoportos gyerekek öltöztek ünneplôbe,
hogy anyák napi köszöntôjük
után elbúcsúzzanak az óvó
néniktôl, az óvodától.
Az esôs idôjárás alaposan
megtréfált minket, így a Gyereknapi
rendezvényünket
kétszer is el kellett halasztanunk. Végül június 6-án csütörtökön, napsütésben érkezett meg az ugráló vár, az
arcfestô néni, a fényképész
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Óvoda  |  Betörésvédelem
néni, és Marci bácsi az elektromos motorokkal. KRESZ
pályánknak hála, idén nem
kellett lezárni a Kassai utat,
így a gyerekek biztonságosan,
és a közlekedési szabályoknak
megfelelôen motorozhattak.
Az arcfestô néni kezei közül
sorra kerültek ki a hercegnôk,
pókemberek, lovak, oroszlánok, cicák, és pillangók, a kéréseknek csak a képzelet szabott határt. A mozgalmas

délelôttrôl sok fénykép készült, s ahogy ez lenni szokott
a nyár folyamán, Szilvi néninél lehet megvásárolni a gyerekek portréit.
Elérkezett a június, sokan nem
jönnek már óvodába, elbúcsúztunk a gyerekektôl, akik
szeptembertôl iskolások lesznek. Szeretnénk megköszönni
a szülôk több éves támogatását, és sok sikert kívánni az iskolai évekhez.

Valamint ezúton is szeretnénk megköszönni az óvodai
Szülôi szervezet tagjainak segítségét, munkáját, és támogatását: Dörömböziné Zsorda
Anitának, Sipos Hajnalkának,
Boriszovné Juhász Angélának, Kissné Antunovics Anitának, Moharos Teodórának,
Takács Krisztinának, Marisan
Gabrielának.
Molnárné Hôgyes Mariann
Mészárosné Giricz Marianna

BETÖRÉSVÉDELEM

Házunk védelmében
Az emberek szubjektív biztonságérzetét
alapvetôen befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és biztonságban érzik-e magukat a közterületeken.
A betöréses lopás bûncselekmény nemcsak anyagilag érinti az áldozatot érzékenyen, hanem lelkileg is, hiszen ilyenkor
egy vadidegen hatol be a magánszférájukba, és elviszi azokat a tárgyakat is, amelyekhez szoros érzelmi szálak fûznek.
Ha azonban felhasználjuk a mechanikus
és elektronikus vagyonvédelmi védelmi
lehetôségek széles tárházát, és néhány
egyszerû magatartási szabályt betartunk,
jó eséllyel megvédhetjük vagyonunkat.
A BETÖRÔ 5 PERC UTÁN FELADJA!
Felmérések szerint egy betörô 5 percig
kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi
rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig
feltartóztatja, nem kockáztatja meg, hogy
lebukjon, inkább odébb áll.
Külsô védelem
Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami
lehetôséget ad elbújni az elkövetônek.
Ne legyen szem elôtt létra és egyéb olyan
tárgy, amely segítségével a felsô szinten
levô erkélyekhez, ablakokhoz fel lehet
mászni. Mozgásérzékelô lámpával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el
biztonsági kamerát! A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengôt, így látja is, ki csenget!
A kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó akkor is
legyen zárva, ha otthon tartózkodik. Társasházaknál fontos, hogy a lépcsôház aj-

taja mindig zárva legyen, és a lakók ne
engedjenek be idegent.
A nyílászárók
A családi házak esetében legveszélyeztetettebb helyek a nyílászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók. A társasházakban
a bejárati ajtó a támadható pont. Biztonságunk érdekében célszerû, mechanikai védelemmel (rács, fémredôny) ellátni minden olyan nyílást, amelyen egy vékonyabb testalkatú ember átfér. A bejárati ajtó erôs (fém vagy keményfa) anyagból készüljön, több ponton záródjon,
vagy több zárral. A zsanérok erôsek legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem
és a megfelelô zár is elengedhetetlen. Ma
már korszerû, fúrásálló, saválló, zártörés
ellen védett zárak kaphatóak. A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szilárd anyagból, megfelelô zárral
kell készülnie.
Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését megelôzhetjük
biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk
otthonról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a betörôk így könnyûszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal érdemes védeni. A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek egészen egyszerû, elemmel mûködô
nyitásérzékelôk ajtókhoz és ablakokhoz
egyaránt. A besurranás ellen hatékony
az elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles
hanggal jelez.

Belsô védelem
A korszerû mechanikus védelmet kiegészíti az elektronikus védelem. Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi a zárak
kinyitásának módját, fontos, hogy a külvilág, és/vagy a távfelügyeleti szolgálat
tudomására jusson, hogy valaki jogtalanul akar behatolni a házba.
A riasztó rendszerek választéka széles
körû, a házilag is szerelhetô olcsó
rendszerektôl kezdve a profi rendszerekig
bármi kapható, az árak is széles skálán
mozognak. A legegyszerûbb védelem is
jól jöhet, ha a betörôt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi hanghatással mû
ködôek, és /vagy jelezhetnek a mobiltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek riasztó és vonuló szolgálatához lehetnek
bekötve.
A riasztórendszerek mozgásérzékelôvel,
nyitásérzékelôkkel, tûz- és füstérzékelôk
kel rendelkezhetnek, attól függôen, milyen szintû védelmet szeretne a lakástulajdonos.
Értékeink védelme
Ha készpénzt, ékszert egyéb értéket tart
otthon, érdemes a falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített széfbe tenni azokat. A
betörôk leginkább a készpénzt és az ékszereket viszik el, érdemes tehát ezeket
jól elzárni.
Ügyeljünk a gépkocsi indítókulcsára is:
elôfordult már, hogy nem csak a lakásból
tûntek el az értékek, hanem a szem elôtt
levô indítókulccsal az autó is.
A legjobb mechanikai és elektronikus vé-
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delem is kevés, ha nem tartják be az alap
vetô biztonsági magatartási szabályokat.
• Zárja be a nyílászárókat akkor is, ha
csak rövid idôre megy el otthonról.
• Ha elvesztette a kulcsát, haladéktalanul
cseréltessen zárat a lakásajtón.
• Ha csak rövid idôre is elhagyja a lakást
vagy házat, kulccsal zárja be az ajtót!
• Soha ne hagyja a kulcsot egy „jól bevált
kinti rejtekhelyen” – a betörôk ezeket nagyon jól ismerik.
• Ne hagyjon kulcsot belül sem olyan bejárati ajtó zárjában, amelynek üveges része is van.
• Vigyázat! A bukóra hagyott ablakokat a
betörôk nagyon könnyen kinyitják!

• Ha csengetnek, ne nyisson ajtót meggondolatlanul, idegenekkel szemben fontos az egészséges bizalmatlanság! Az ajtón legyen széles látószögû kitekintô optika és ajtólánc! A kémlelô ablakon nézzen ki, és idegennek ne nyisson ajtót, ha
nagyon szükséges, csak a biztonsági ajtólánccal nyissa ki résnyire az ajtót!
Szomszédok segítsége
A biztonságos lakókörnyezet fontos eleme, hogy a szomszédok kölcsönösen segítsék egymást. A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) olyan társadalmi bûnmegelôzési program, melynek
célja a lakóközösségekben elôforduló

2013. július

bûncselekmények megelôzése, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. A
mozgalom biztonságot nyújt nemcsak az
otthonlevôknek, hanem annak a családnak, egyénnek is, aki elutazik, elhagyja
hosszabb-rövidebb idôre otthonát.
Amennyiben a körültekintô viselkedés,
a megtett óvintézkedések ellenére mégis
bûncselekmény sértettjévé válna, kérjük,
hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es
segélyhívó telefonszámon. A rendôrök
kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt
a sikeres nyomrögzítés érdekében ne változtassa meg!
Gárdonyi Rendôrkapitányság

O L VA S Ó I S O R O K

Beszámoló a Baba-Mama Klub Baracska
2013. évi elsô félévi tevékenységérôl
Baracska község Önkormányzatának és a Civil pályázatnak
köszönhetôen pénzbeli és természetbeni (Faluház használata) támogatást kaptunk idei
programjaink megrendezéséhez. (Köszönjük!)
Április 19-én a Faluház nagytermében a természetbeni támogatás terhére Uccucára
Hacacára Baba-Mama-Táncot
szerveztünk Mihovics Márti
vezetésével. A programon sokat énekeltünk, mókáztunk,
táncoltunk és nevettünk és
bár játékosan, de komoly terv
alapján kerültek sorra a mondókák, énekek. A foglalkozás
végén a gyerekek szabadon
játszhattak a hozott eszközökkel (libikóka, alagút, buborékfújó, hangszerek).
Június 1-én a Gyermeknapi program került megrendezésre, melyen mintegy 20
család vett részt. A programot a 0–4 év közötti korosztálynak illetve a nagyobb
tesóknak ajánlottuk. A kicsiket
9 órától Fiskus Olga Ringatófoglalkozásvezetô várta. Az
udvaron kisebbek és nagyobbak örömére állt az Ugrálóvár,
illetve pillangóvá vagy kiscicává válhattak az arcfestés által,
a lehetôségeknek csak a gyerekek fantáziája szabhatott határt. Pompás állatok készültek
lufiból is Czigányik Móni keze
alatt. Finom sütiket, szendvicset, gyümölcsöt ehettünk

és szörpöt ihattunk, melyhez
mindenki a lehetôségeihez
mérten
járult
hozzá
a
résztvevôk közül. A Kreatív
sarokban színezni és rajzolni
lehetett a kis mûvészeknek, és
különbözô színû só-liszt gyurmával készíthettek szebbnélszebb alkotásokat. Az állatsimogatóban törpenyuszik várták a gyerekeket. A záró program a Motorverseny volt, melyen kor szerinti csoportosításban indulhattak a jelentkezôk.
Minden versenyzô csoki-szeletet kapott. Jó hangulatban
telt el a délelôtt, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a
résztvevô családoktól.

Az idei évre tervezett további
programok:
Baba- gyerekruha és felszerelés, játék börze (kora ôsszel)
Babamikulás december 6-án.
Elôzetes jelentkezés alapján
szívesen szervezünk szakmai
elôadást a szülôket érdeklô témákról.
Minden héten szerdán 10 és
12 óra között szeretettel várjuk a szabadidejüket hasznosan eltölteni kívánó babákat

és mamákat (papákat) klubalkalmainkra. A helyszín általában a játszótér, de érdemes
emailcímünkön
érdeklôdni
(babamamaklubbaracska@
gmail.com).
Weboldalunk
címe:
www.bmkb.atw.hu. A weboldalon feliratkozási lehetôség

található a levelezôlistánkra,
mely segítségével naprakész
információkat küldhetnek a
listára feliratkozott tagok.
E-mail címünkre küldött minden kérdésre szívesen válaszolunk.
A Baba-Mama Klub Baracska
csapata
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Koncert féláron!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község
Önkormányzata az idei évben is szerzôdést kötött az Agárdi Popstrand fôrendezôjével, így az alábbi nyári koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt.
A kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor
személyi igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal/útlevéllel és lakcímkártyával kell igazolni.

Tisztelt baracskai
nyugdíjasok!
Értesítünk községünkben élô minden nyugdíjast, hogy az
alakulóban levô Nyugdíjas Klub várja leendô tagjai sorába
Önöket. A kezdeményezôk között vannak a Kézimunka Szak-

kör és a Dalkör egyes tagjai. Minden hónap elsô péntek délután
5 órakor a Faluházban találkozunk.
Szeretnénk, ha minél többen éreznék úgy, hogy jó lenne egy közösségbe tartozónak lenni, havi egy péntek délutánt csak magunkra és társainkra figyelve eltölteni.
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat
és várunk minden érdeklôdô nyugdíjast,
legközelebb júliusban.
Addig is jó egészséget
kívánunk!

A szervezôk

PAPÍR-ÍRÓSZER KUCKÓ
…igaz, most búcsúztunk el az iskolapadtól, de a nyári szünet alatt rengeteg új termékkel
ismerkedhetnek meg a szülők és a gyerekek a következő tanévre készülve!

Minden speciális igényt is el tudunk látni, kérésre mintás füzetek, füzet és könyvborítók,
diszlexiásoknak füzetek, balkezes termékek, táskák, tolltartók… stb kérhetőek.
Kedvezményes tanszer csomagokat állítunk együtt össze és a végén az AJÁNDÉK
sem maradhat el!
A papír-írószerek mellett kreatív-hobbi termékek színes választékával várjuk Önöket szeretettel.
Sok ötlettel, kézműves foglalkozásokkal színesítve a hétköznapokat!

Kézműves
foglalkozások

minden páros héten
szombaton
9–12 óráig

RAJZPÁLYÁZAT
A Polgár Kereskedőház rajzpályázatot hirdet! Kíváncsiak vagyunk arra, hogy óvodás és
általános iskolás gyermekekmit gondolnak az egészségről.
A rajzpályázat címe: Éljünk egészségesen!
A pályázat beküldésének határideje: 2013. augusztus 31.
Kérjük, tüntessék fel a papír hátoldalán a nevet, lakcímet és az osztályt. A pályaműveket korosztályonként díjazzuk!
A kész rajzokat a Polgár Kereskedőházba kérjük leadni.
Az elkészült alkotásokból kiállítást szervezünk a Faluházban.

Baracska, Országút 4.
Telefon: 06-22 419-102
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9–17 óráig • szombaton: 9–13 óráig
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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!

Tisztelt Álláskeresôk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
2013. július 1-jétôl a Munkaügyi Kirendeltségek illetékessége megváltozik.
Az illetékesség változást követôen – a
jelenleg ellátott Ercsi és Ráckeresztúr
települések mellett – az alábbi települések álláskeresôi is a Martonvásári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez (Ercsi, Fô u. 34.) kerülnek át: Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas, Vál.
Az álláskeresô ügyfeleket és munkáltatókat érintô szolgáltatások igénybevétele a Járási Munkaügyi Kirendeltség
Ercsi, Fô u. 34. szám alatt az alábbi napokon érhetôk el:
– hétfô
8.00–14.00 óráig
– kedd
ügyfélfogadás szünetel
– szerda
8.00–14.00 óráig
– csütörtök
8.00–14.00 óráig
– péntek
8.00–12.00 óráig
A fenti ügyfélfogadási idô mellett az
utazási költségek csökkentése érde-

kében az alábbi elérhetôségeken: tel.:
(06-25) 520-750, fax: (06-25) 520-751,
vagy a FejerMErcsiJH-MK@lab.hu és a
munkaugy@martonvasar.fejer.gov.hu
email címen állunk ügyfeleink rendelkezésére, illetve kirendeltségünk kollégái (ügysegédek) Martonvásáron az
alábbi helyszínen és nyitva tartással
várják álláskeresô ügyfeleinket:
Szent László Völgye Segítô Szolgálat
2462 Martonvásár, Szent László út 24.
– hétfô
8.00–12.00 óráig
– csütörtök
8.00–12.00 óráig
Martonvásáron az álláskeresôket
érintô ügyekben állunk ügyfeleink
rendelkezésére (ellátás iránti kérelmek befogadása, jelentkezések rögzítése, egyéb ügyfelet érintô szolgáltatások teljesítése), de az érintett települések álláskeresôit természetesen az Ercsi Kirendeltségen továbbra is azonos
feltételek mellett ellátjuk.
Martonvásári Járási Hivatal

Gyógyszertári ügyelet

Telefonszámok: Martonvásár: (06-22) 569-146

Ráckeresztúr: (06-25) 455-812 • Ercsi: (06-25) 505-790
JÚLIUS 13–14.: Ráckeresztúr;
AUGUSZTUS: 3–4.: Ráckeresztúr;
20–21.: Ercsi; 27–28.: Martonvásár
10–11.: Ercsi; 17–18.: Martonvásár

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
július 26.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
augusztus 9.
Tördelés:
hammergrafika.hu
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a
szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll mó
dunkban megjelentetni.
A szerkesztô
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Ügyfélfogadások
A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat
Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Tanácsterem

Falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 30) 6655-049

Közérdekû információk
Baracska Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje:
hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám:
(06-22) 454-050; (06-22) 580-180
Pénzügyi Iroda: (06-22) 580-019
Adóiroda: (06-22) 580-010

Fogorvosi rendelô

dr. Megyeri Renáta
(Baracska, Kossuth u. 17.)
Bejelentkezés rendelési idôben:
(06-30) 2381-002

Községi könyvtár

az iskola épületében
Kedd: 12–14 óráig
Teleház Klub a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19 óráig
Vízellátási problémák, vízóraállás:
(06-30) 451 0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák:
(06-30) 641 6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség
ügyfélszolgálat: (06-40) 200 341
Elektronikus ügyintézés:
www.fejerviz.hu

Baracskai polgárôrség
8.00–22.00 között hívható:
(06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható
a Gárdonyi Rendôrkapitányság
(06-22) 355 003
BRFK Központi ügyelet: 107, 112
Zöldszám: (06-80) 323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297
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