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Magyar Ari: 56 lángja
Szabadság-vágy szunnyadó parázsa,
oly hirtelen kapott lángra....
új fényt vetett a világra...
De,... rövid volt a lángolása!
Ti - kik hallgattatok szívetek szavára,
véretekkel történelmet írtatok
a haza javára!
Ti - kiknek életét a haza kérte...
Emléketek most a kôtáblára vésve.
Példátok örökre szent minékünk,
tôletek tanuljuk, hogyan kell élnünk!
Hogy számunkra drágább
semmi sem lehet..
mint a szabadság és a honszeretet...
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Baracska Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete tisztelettel meghívja
a KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT
2013. október 22-én 17.00 órára a Faluházba,
az 1956-os forradalom 57. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepségre
Ünnepi beszédet mond Boriszov Zoltán polgármester
Ünnepi mûsort a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulói adnak
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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
Augusztus 29-én rendkívüli képviselô-testületi ülésre került sor. Az ülésen nem
volt jelen Szûcs Norbert
képviselô.
– Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. ügyvezetô választása napirendi pont elnapolásra került.
– Egy tûzeset miatt bajbajutott családnak ideiglenesen bérbeadásra került a Baracska, Széchenyi u. 23. szám
alatti önkormányzati társasház egyik lakása.
– A helyettesítô fogorvosok
változása miatt módosítani
kellett a GINGIVA Fogorvosi Bt-vel kötött Feladatellátási
szerzôdést.
– Döntés született arról, hogy
az Idôsek Napja alkalmából
– az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének terhére – a
képviselô-testület 3 000 Ft/fô
pénzbeli támogatást nyújt
minden 70 év feletti állandó
baracskai lakosnak.
– Pontosításra került a sportpálya öltözôjének felújításával és átalakításával kapcsolatos támogatás, miszerint a Baracska Sport Egyesület által a falumegújításra
és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közre
mûködésével 2012-tôl igénybe vehetô támogatások jogcímre, 2012.11.03. napján
benyújtott, 2071776019 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme tárgyában az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által hozott határozatra hivatkozással a Baracska Sport Egyesület (2471 Baracska, Kossuth u. 73.) részére a képviselô-testület Tízmillió forint kölcsönt nyújt
az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének terhére.
– Baracska
Község
Önkormányzata
Képviselôtestülete a sportöltözô felújításához és átalakításához a Baracska Sport Egyesület részére a tervezési díjon és a pályázatírás költségén felül az önkormányzat 2014. évi költségvetése

terhére 3 000 000 Ft+ÁFA,
összesen 3 810 000 Ft vissza
nem térítendô támogatást
nyújt azzal, hogy ezen ös�szegen felül az Egyesület általi felújításhoz, átalakításhoz további anyagi támogatást nem nyújt.
A képviselô-testület utasította a polgármestert, hogy
a Kölcsönadási szerzôdéstervezetet készíttesse el, és
azt a következô testületi ülésre terjessze be.
– 5 igen és 1 nem szavazattal
döntés született arról, hogy
az önkormányzat képviselôtestülete részt vesz a belügyminiszter 50/2013.(VIII.27.)
BM rendeletében kiírt pályázaton és csatlakozik az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozathoz, melynek keretében szeptember 28–29-én rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan összehangolt tûzgyújtáshoz. A megpályázott összeg: 250 000 Ft.
A rendezvény szervezését és
lebonyolítását a Vöröskereszt helyi szervezete vállalta. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: dr. Mayer András.)
– A Dunaújváros Megyei Jogú
Város polgármestere azon
megkeresésére, hogy a Város
által mûködtetett iskolába és
óvodába járó baracskai gyermekek étkeztetéséhez hozzájárulást igényel, úgy döntött
képviselô-testületünk, hogy
nem állapít meg pénzbeli
hozzájárulást a dunaújvárosi óvodában és iskolában tanuló baracskai gyermekek étkeztetéséhez.
A szeptember 16-án megtartott ülésen nem vett részt
Boriszov Zoltán polgármester, dr. Mayer András és
Szûcs Norbert képviselô.
– A polgármester távolléte
miatt elnapolásra került a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés

közötti eseményekrôl szóló
tájékoztató.
– A védônôk szakmai továbbképzés miatt nem tudtak megjelenni a képviselôtestületi ülésen, ezért írásban leadott beszámolójuk
tárgyalását szintén elnapolta
képviselô-testületünk.
– A háziorvosi beszámolók
megvitatása dr. Mayer András távolléte miatt ugyancsak
elnapolásra került.
– Elfogadásra került a nép
mûvelô Falunapi beszámolója és úgy döntött a testület,
hogy november hónapban
napirendre tûzi a népmûvelô
eddigi tevékenységérôl és
jövôbeli elképzeléseirôl szóló
beszámolóját.
– Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
költségvetésének módosítását
a jelenlévô képviselôk egybehangzó igen szavazattal fogadták el. A módosított kiadási és bevételi fôösszeg
266.508 ezer forint, melybôl
az önkormányzat módosított költségvetési kiadási és
bevételi fôösszege 213.028
ezer forint, a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése 53 490 ezer forint
úgy a kiadási, mint a bevételi
fôösszeg tekintetében.
– Ugyancsak
egybehangzó
igen szavazatokkal került elfogadásra a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérôl
szóló beszámoló. A bevételi fôösszeg 158 860 ezer forinttal a kiadási fôösszeg
128.109 ezer forinttal teljesült. Ebbôl az önkormányzat
bevételi összege 132 157 ezer
forinttal, a kiadási fôösszeg
103.302 ezer forinttal, a Polgármesteri Hivatal bevételi teljesítése 26 703 ezer forinttal, a kiadás teljesítése
24 807 ezer forinttal került
jóváhagyásra.
– A költségvetés teljesítési
adatai alapján a képviselôtestület az októberi soros képviselô-testületi ülésre
tájékoztatást
kér
a
polgármestertôl a méltányosságból megállapított ápolási díjak felülvizsgálatának

helyzetérôl. Megbízást kapott továbbá a polgármester
arra, hogy írásban kérjen tájékoztatást a Kistérségi Társulási Tanács elnökétôl a tanyabusz elszámolásával kapcsolatosan.
– Elfogadásra került, hogy a
Baracska-Kajászó-Vál Vizi
közmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási
fôösszege 26 912 ezer forint
összegre módosult.
–A
Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013. évi
költségvetését az I. félévben 22.116 ezer forint bevételi és 13.860 ezer forint kiadási teljesítéssel hagyta jóvá
képviselô-testületünk.
– Jóváhagyásra
került
a
Baracska-Kajászó-Vál Vizi
közmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és
a módosítással egységes szerkezetbe foglalása.
– Törvényi
kötelezettségének eleget téve megalkotta
képviselô-testületünk a közterületek filmforgatás célú
hasznosításáról szóló helyi
rendeletét. (A rendelet megtalálható önkormányzatunk
honlapján és nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban.)
– A Mötv. 2013. január 1-jén
hatályba léptetett rendelkezései alapján helyi rendeletet alkotott képviselô-testületünk
a közösségi együttélés alap
vetô szabályairól és ezek elmulasztásának esetén alkalmazandó szankciókról. (A
rendelet a következô lapszámban lesz olvasható.)
– A település Rendezési Terve
módosításának elôkészítése
során arra az álláspontra jutott testületünk, hogy a
meglévô módosító javaslatok,
tervek még további egyeztetéseket, pontosításokat igényelnek, melyek megtörténte után kerüljön ismét napirendre a téma.
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– A vízkár-elhárítási terv készítésének helyzetérôl a soron következô ülésre kér
képviselô-testületünk tájékoztatást a polgármestertôl.
– A testület – határozata szerint – 2013. évben nem adományoz díszpolgári címet.
– A Baracskai Nyugdíjas
Klub kérelmére engedélyezte
képviselô-testületünk, hogy
a 2013-as év hátralévô részében havi 1 alkalommal térítésmentesen igénybe vegyék a
Faluházat.
– Képviselô-testületünk jóváhagyta az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft. taggyûlésének SárdiFekete Nikolett megbízására vonatkozó döntését, akit
az Ercsi Járóbeteg Szakellátó ügyvezetô-igazgatójának
2013. szeptember 6-ától

2016. augusztus 31-ig tartó
határozott idôre bízott meg.
– A benyújtott bérlakás igényekre az egyik esetben a névjegyzékbe történô felvételrôl
a másik esetben pedig elutasításáról döntött testületünk,
mivel jelenleg nem tud bérlakást biztosítani.
– A Pozsonyi utca egy szakaszának állapotával, járhatóságával kapcsolatos lakossági kérelemre úgy döntött a testület, hogy az utcaszakasz mart aszfalttal vagy
kôzúzalékkal történô kátyúzását október 31-éig elvégezteti. A munkálatok elvégeztetésére megbízást adott a polgármesternek. A költségek
forráshelyét a kátyúzás elvégzése után jelöli meg a testület.
– Ismertetésre került a Kö-
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zép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelôség végzése, mely azt tartalmazza,
hogy a Ráckeresztúrra tervezett szélerômûpark csatlakoztatása a Baracska 132/22
kV-os állomáshoz tárgyában
kiadott hatósági eljárás korábbi felfüggesztését megszünteti és az eljárást 2013.
július 1-jétôl tovább folytatja.
– Egyebek napirendi pontban
az alpolgármester tájékoztatta a képviselô-testületet,
hogy az utóbbi napokban
többen panaszkodtak a vasútállomásnál lévô kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárok rongálásáról, a kerékgumik kiszúrásáról. A
képviselô-testület úgy döntött, hogy a probléma meg-

oldásához segítséget kér a
MÁV-tól, a Rendôrségtôl és a
Polgárôrségtôl.
– A PIT Bizottság elnöke jelezte, hogy a régi Országút Kiskanális feletti hídjánál
lévô forgalomkorlátozó vasoszlopok egyikét megint eltávolította valaki, s ezzel közlekedés veszélyeztetést követett
el, mivel így gépjármûvel is
ráhajtanak a hídra, amely híd
terhelhetôsége korlátozott.
Ismételten kérte, hogy az oszlop mielôbb kerüljön visszahelyezésre és írásban kérjék
az ott lakók együttmûködését
a visszatérô probléma megoldásában.
– Zárt ülésen a Fejér Megyei
Rendôr-fôkapitányság értesítése került ismertetésre.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok
Tisztelt baracskai lakosok! Most elsôsorban néhány, Önöket érintô jogszabályi változásról adok tájékoztatást, ezt követôen pedig az „élet” hozta események kapcsán
mondom el véleményemet, illetve hívom fel egy-két dologra a figyelmüket (már annak, akit érdekel).

Változás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeket érintô szabályozásban

2013. augusztus 31. napjáig minden
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermek alanyi jogon hátrányos helyzetû (HH) gyermeknek számított, azt a kedvezményre jogosító határozattal lehetett igazolni. A
halmozottan hátrányos helyzet (HHH)
igazolásához a szülô önkéntesen tett
nyilatkozata elegendô volt arról, hogy a
szülô a gyermek 3 éves koráig legfeljebb
az általános iskola 8. osztályát fejezte be
sikeresen.
2013. szeptember 1. napjától a gyermekek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetét hatósági eljárás keretében kell megállapítani. A módosítással egyidejûleg jelentôsen szûkült mind
a hátrányos, mind a halmozottan hátrányos gyermekek köre.
2013. szeptember 1-jét követôen hátrányos helyzetû az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében a következô feltételek legalább egyike fennáll:
– a szülô vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelô mindkét szülôrôl, a
gyermeket egyedül nevelô szülôrôl vagy

a családbafogadó gyámról – önkéntes
nyilatkozata alapján – megállapítható,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik
(alacsony iskolázottság),
– a szülô vagy a családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelô szülôk bármelyikérôl vagy
a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt.
33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
idôpontját megelôzô 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresôként
nyilvántartott személy (alacsony foglalkoztatottság),
– a gyermek elégtelen lakókörnyezete,
illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési
stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlôdéséhez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet).
2013. szeptember 1-tôl halmozottan
hátrányos helyzetû az a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében a fenti feltételek közül legalább kettô fennáll, illetve a nevelésbe
vett gyermek, és az utógondozói ellátásban részesülô és tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban álló fiatal felnôtt.
2013. szeptember 1-tôl a jegyzôi gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás során megvizsgálja a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását is feltéve, hogy azt a kérelmezô szülô, vagy
nagykorú gyermek kérte. Amennyiben
a feltételek fennállnak, a jegyzô a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejûleg, azzal azonos idôtartamra,
de külön döntésben megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét.
Azon gyermekek esetében, akiknek szülei a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításakor nem kérték a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet vizsgálatát, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállása alatt bármikor kérhetik, de csak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény idôtartamára.
A nevelésbe vett gyermek, ill. az utógondozói ellátásban részesülô fiatal
felnôtt halmozottan hátrányos helyzetét a járási gyámhivatal állapítja meg
hivatalból.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos
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helyzet megállapítására irányadó szabályok módosították az óvodáztatási támogatásra való jogosultság szabályait
is. 2013. szeptember 1-tôl csak abban az
esetben jogosult a gyermek, ha a jegyzô
megállapította a halmozottan hátrányos
helyzetét és a gyermek legkésôbb annak az óvodai nevelési ének a kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig), amelyben
az ötödik életévét betölti, megkezdi az
óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelôzô
idôszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.
További és bôvebb felvilágosítás a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekekkel vagy az óvodáztatási támogatással kapcsolatban
a Baracskai Polgármesteri Hivatalban
kérhetô ügyfélfogadási idôben.

Tájékoztató a foglalkozást
helyettesítô támogatás
felülvizsgálatával kapcsolatban

Az aktív korúak ellátására, ezen belül a
foglalkoztatást helyettesítô támogatásra való jogosultságot évente egyszer köteles a jegyzô felülvizsgálni. Az eljárás
során a jogosultnak igazolnia kell, hogy
a felülvizsgálat megindításának napját
megelôzô egy év során a foglalkoztatást helyettesítô támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30
nap idôtartamban
– közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
– keresô tevékenységet – ideértve az
egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási
munkát is – folytatott, vagy
– munkaerôpiaci programban vett részt,
vagy
– az Flt. szerinti és legalább hat hónap idôtartamra meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben való
részvétele van folyamatban, vagy
– a közérdekû önkéntes tevékenységrôl
szóló törvény szerinti nyilvántartásban
szereplô fogadó szervezetnél közérdekû
önkéntes tevékenységben vett részt.
A felülvizsgálat során egyebek mellett
a jegyzônek vizsgálnia kell, hogy a jogosult a fenti feltételek legalább egyikének eleget tett-e. Amennyiben a jegyzô
megállapítja, hogy a jogosult kötelezettségének nem tett eleget, az ügyfél ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetnie. A megszüntetést követô 36 hónapon belül csak abban az esetben állapítható meg ismét aktív korúak ellátására
való jogosultság, ha az ügyfél valamely
jogosultsági feltételnek ismételten eleget
tesz. Ez leggyakrabban az újabb egy éves
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együttmûködést jelenti a munkaügyi
központtal, mely idôtartam alatt pénzbeli ellátás és biztosítás nélkül marad
az ügyfél. Felhívom szíves figyelmûket,
hogy a jegyzô nem gyakorolhat méltányosságot ezekben az ügyekben, a jogszabályok egyértelmûen utasítják a
jegyzôt az ellátás megszüntetésére.
A fenti kötelezettség senki elôtt nem marad titokban, aki részére megállapításra
került a foglalkoztatást helyettesítô támogatás, hiszen mind a megállapító,
mind a felülvizsgálat eredményérôl szóló határozat rendelkezô részében megtalálható a felhívás, a következô felülvizsgálat várható idôpontjával együtt,
ezért kérem ne a felülvizsgálati eljárás
megindításáról való tájékoztatás kézhezvételekor kezdjenek fûhöz-fához szaladni, hogy beszerezzék az igazolásokat,
mert ekkor már késô. Mivel a felülvizsgálati eljárás megindításának idôpontja
az ügyfél számára is könnyen behatárolható, kérem, idejében gondoskodjanak
arról, hogy a felülvizsgálat során minden feltételnek megfeleljenek és a kötelezettségüknek eleget tegyenek.
Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem
a kedves ügyfeleket, hogy – bár nagyon
hosszú jogi szövegrôl van szó – figyelmesen olvassák el a határozatot, mert
nagyon fontos információkat tartalmaz, amelyek ismerete elsôsorban az
Önök érdeke! Amennyiben valami nem
egyértelmû, vagy kérdés merül fel, keressék az ügyintézôt telefonon, vagy
ügyfélfogadási idôben a hivatalban,
készséggel áll rendelkezésükre.
Felhívom a figyelmüket arra is, hogy
a fenti jogviszonyok igazolása a jogosult kötelessége, nem az önkormányzaté, vagy a polgármesteri hivatalé. Természetesen a közfoglalkoztatásra kiírt
pályázatokon mindig részt vesz az önkormányzat, de sajnos az ellátásra jogosultak létszáma jóval több, mint amen�nyi személyt közfoglalkoztatásba be tudunk vonni. Szerencsére az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is több országos közfoglalkoztatási programot
szerveztek, amelyben szintén sok foglalkoztatást helyettesítô támogatásra jogosult személy tud/tudott részt venni. Ez
azonban még így sem teremt mindenki számára lehetôséget. Tehát mindenki
elsôsorban önmaga igyekezzen gondoskodni a fenti jogviszonyok igazolásáról
a saját érdekében.

„Köszönet” nekik!

Ismét bebizonyították egyesek, hogy
akár józanul, akár ittasan, akár drogtól felfûtötten hogyan lehet tönkretenni mások munkáját, az önkormány-
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zat vagyonát, hogyan lehet kárt okozni a közösségnek. Szégyelljék magukat
azok, akik azzal „szórakoztak/szórakoznak”, hogy nap-mint nap kiszúrták/kiszúrják a vasútállomáson leállított kerékpárok kerekének gumiját, illetve más
módon teszik azokat balesetveszélyessé!
Milyen elvetemültek, közösségellenesek
és primitívek ezek az emberek! Ezeknek a minôsíthetetlen, embernek nem
nevezhetô élôlényeknek is dolgozniuk
kellene – lehetôleg kerékpár használatával – és megízlelni a fordított helyzetet.
Nem tudom felfogni ép ésszel, hogy kinek jó az, ha a falu közössége (önkormányzat, magánszemélyek, közösségek)
által létrehozott érték megsemmisül,
megrongálódik. Miért kellett pl. tönkretenni a közterületre kihelyezett kukákat, miért kellett széttörni a kerékpárút mellett álló padokat, miért kellett
széttrancsírozni a játszótéri játékokat.
Többször leírtam, hogy ezek az állatfajták csak arra képesek, hogy a könnyebb
utat válasszák, hiszen építeni mindig
nehezebb, mint rombolni. Azt kívánom
nekik, hogy soha nagyobb élvezet, öröm
ne érje ôket ebben az életben!

Néhány szó a rókákról

Az utóbbi idôszakban több bejelentés,
jelzés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy Baracska település belterületén nagymértékben elszaporodtak a rókák. A bejelentések hatására néhány
helyre rókacsapdát helyeztünk el, illetve megkerestük az Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságot, valamint az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. segítségét is kértük a probléma hatékonyabb megoldásában. Mindkét megkeresett szervezet azt javasolta, hogy a helyi vadásztársaságot keressük meg. Ez meg is történt, a helyi vadásztársaság elnökétôl
megkeresésünkre választ is kaptunk,
– melyet ezúton is köszönök – melybôl
néhány gondolatot idézek Önöknek:
„Levéllel történô megkeresésükre vála
szolva sajnos én sem tudok kielégítô választ adni a rókák drasztikus falun belüli
elszaporodásával kapcsolatban, ugyanis a
belterületi gyérítésre minket is törvények,
jogszabályok, egyezmények köteleznek
a vadászattal kapcsolatos kérdésekrôl,
fegyverhasználatról, illetve természetvédelmi egyezmények és rendôrségi
felülvizsgálatok tekintetében. Az a folyamat, ahogy idáig eljutottunk, 2004-tôl
a rókák veszettség elleni immunizálásával kezdôdött, ami az ország egész területén folyt. Így a legveszélyesebb betegség, amit a róka az emberre nézve ter-
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jeszt – a veszettség – az ELMÚLT. Viszont a rókák természetes fejlôdése
folyamán ez volt az a betegség, ami a
kölykök felnôtté válását 85%-ban megakadályozta. Emiatt számuk megnôtt.
A rókák a mezôgazdaságban hasznosnak
mondhatóak egér, pocok, hörcsög és rovarpusztító. Mára sajnos urbanizálódott
és szimpatikus neki a baromfiudvarok és
faluban levô tenyésztett állatok, szárnyasok kínálata. A külterületek nem nyújtanak elegendô táplálékforrást a kölykezési idôszakban. Baracska település tagoltsága felszíni vízelvezetô csatornái, a falut
szegélyezô bokros kertvégek, a falu közepén lévô több hektáros nádas, közlekedô
folyosói és élôhelyei a kistestû ragadozóknak.
A természet védelmérôl szóló törvény a
kotorékok tönkretételét nem engedélyezi, illetve a Berni egyezmény – melyet
Magyarország is átvett – szerint:
tilos belterületen és tanyán történô vadászat, a hurkolás, élô csalimadárral,
vagy megcsonkított élô állattal történô
vadászat, vagy csapdázás, éjszakai vadászatra használatos éjjellátó optikai
eszközökkel történô vadászat, csapóvassal, vagy hattyúnyakkal csapdázni,
a mérgezéssel, kifüstöléssel és gázosítással történô vadászat, félautomata, vagy
olyan tárral rendelkezô lôfegyverrel vadászni, amely három darabnál több
lôszer befogadására alkalmas, a vadászat mozgásban lévô gépjármûbôl. Vadásztársaságunk külterülete (vadászható területe) 3940 ha. Mindenképpen
azon leszünk, hogy a rókalétszám csökkenjen. A róka külterületen vadászható: a róka egész évben lelôhetô, tilalmi ideje nincs, mind sörétes és golyós
fegyverrel elejthetô, kotorékból kutyával kiugrasztható, dögtér létesítésével
lesrôl lôhetô, ivarzáskor: január, február hónapban több hajtóvadászatot fogunk kérni, hívással (nyúlsírás, egércincogás) behívható és könnyen elejthetô,
lámpás, téli vadászata kérhetô és eredményes, csapdázás, de csak olyan ládacsapdával, ami sérülést, vagy szenvedést
nem okoz az állatnak, vagy más védett
ragadozónak, esetleg házi kedvencnek. A
róka éves terítéke kb. 35–40 db. A vadászati lehetôségeink korlátozottak, csak a
szelektív ládacsapda jöhet szóba, amit
az önkormányzat vásárolt. A vadásztársaság tagjai mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a rókák száma csökkenjen, természetesen a törvényi elôírásokat
szigorúan szem elôtt tartva.
Tisztelettel a vadásztársaság és magam
nevében, Borsó Zoltán (VT elnöke),
Baracska, 2013. szeptember 16.”
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tájékoztatójából

Az idôskorúakat leginkább veszélyeztetô
vagyon elleni bûncselekményekrôl, a
sértetté válás elkerülésének módjairól
A vagyon elleni bûncselekmények száma az országban és megyénkben is nagyon magas, az összbûnözésen belül vagyon elleni bûnözés részaránya 50 % között van. Az idôskorúak is egyre gyakrabban válnak betörôk, zsebtolvajok, besurranók, trükkös tolvajok, rablók áldozatául. Az elkövetôk kedvenc célpontjaivá váltak, koruk, egészség állapotuk,
egyedüllétük miatt gyakrabban próbálják meg kijátszani, becsapni ôket.
A lakosság biztonságérzetét egyik leginkább befolyásoló bûncselekmény a betöréses lopás. Az illetéktelen behatolóktól joggal félti mindeni a magánszféráját, személyes tulajdonát, értékeit. Egyet
azonban nem szabad elfelejteni: a személyi tulajdon védelmének elsô számú védelmezôje maga a tulajdonos. A
megelôzés lehetôségei alapvetôen kétirányúak. Az egyik, meggátolni azt, hogy
az elkövetô vagy elkövetôk bejussanak
az ingatlanba. A másik, hogy egy esetleges bejutáskor azonnal jelzés érkezzen. Az elsô megoldás eszközei a mechanikus eszközök, a másiké az elektronikus jelzôrendszerek. Az esetleges kár
mérséklésére ajánlatos biztosítást kötni.
A mechanikai eszközök (zárak, rácsok,
széfek) és elektronikai jelzôrendszerek
alkalmazásán túl jó eredményeket lehet elérni a betörôk ellen egy kis taktika alkalmazásával is. Az elkövetôk rendszerint akkor törnek be, ha az ott lakók
nincsenek otthon. Ezért a biztonság növelése érdekében azt a látszatot kell kelteni, mintha otthon tartózkodnánk. Különösen fontos ez akkor, ha hosszabb
idôre elutazunk. Egy megbízható rokon,
szomszéd, ismerôs lehetôleg minden nap
szellôztessen és vegye ki a postát a postaládából (különösen a reklámújságok
töltik meg hamar a postaládát).
A besurranó tolvajok elleni alapvetô védekezési mód, hogy bejárati ajtaját, kapuját, még akkor is zárja be, ha otthon
tartózkodik. Az elkövetôk általában nem
kutatnak a lakásban, azt viszik el, amit
találnak. Ezek lehetnek elôszobában hagyott tárcák, mobiltelefonok és gépkocsi
kulcsok.
Trükkös lopások esetében a sértett engedi be az elkövetô(ke)t a lakásba, akik valamilyen legendát találnak ki. Ilyen kitalált történet lehet: az önkormányzattól, hivataltól jöttek és segély, támogatás
kiutalásához szükséges a sértett nyugdíjszelvénye. Ilyenkor a sértett elôveszi
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a szelvényt, ami mellett jellemzôen a
pénzét is tárolja. Ezt követôen az egyik
elkövetô valamilyen indokkal eltávolítja
a sértettet a szobából, a másik elkövetô
eközben magához veszi a pénzt és egyéb
értéktárgyakat. Többször valamilyen
szolgáltató (elektromos vagy gázmûvek)
alkalmazottjaiként jelentkeznek be, valamilyen hibaelhárítás miatt. Nem ritkán rosszullétre hivatkoznak, vagy kisgyerekkel „kéretôznek be”, arra hivatkozva, hogy a kisgyermek szomjas vagy
WC-re kell mennie.
Csalások esetében rossz vagy gyengébb
minôségû terméket kínálnak megvételre jó minôségûként. Tipikus elkövetési tárgy a gyapjúágynemû. A házalóktól
vett termékekkel kapcsolatos minôségi
kifogások, illetve meghibásodások esetén a jótállás érvényesítése gyakorlatilag
lehetetlen. Jellemzô elkövetési módszer,
hogy alapítvány vagy karitatív szervezet
képviselôjének adják ki magukat és adományokat gyûjtenek. A különbözô szervezetek nem alkalmazzák ezt a módszert.
Közeleg a fûtési idôszak, ezért az ilyen
esetek elkerülése végett szeretnénk felhívni a polgárok figyelmét, hogy tûzifa
vásárlása esetén fokozott odafigyeléssel járjanak el. Megelôzési tanácsok: az
önkormányzatok és a szolgáltatók alkalmazottai rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, ezt mindenképpen kérje el!
Ha gyanúsnak találja a személyt, hívja
a rendôrséget! A szolgáltatók általában
írásban intézik a hivatalos ügyeket, alkalmazottaik nem visznek és nem szednek be készpénzt. Ha nem érzi magát
biztonságban és van rá lehetôsége, kérjen segítséget szomszédjaitól, rokonaitól.
Ha idegent enged be a lakásába, semmiképpen ne hagyja magára! Ne vásároljon házaló árusoktól! Ha baj történt,
azonnal értesítse a rendôrséget, próbálja
megfigyelni, hogy az elkövetôk merre és
milyen módon (gyalog, gépjármûvel) távoztak a helyszínrôl. Ha esetleg megfogtak valamit (pl. pohár), ahhoz ne nyúljon és mutassa meg a rendôrnek!
Közeleg a fûtési idôszak, ezért az ilyen
esetek elkerülése végett szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy tûzifa vásárlása esetén fokozottan odafigyelve járjanak el. Csak megbízható helyrôl vásároljon! Utcai, házaló árustól ne vegyen tûzifát! (és mást sem!) A megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott fát vagy méterfát akar venni,
továbbá fontos rögzíteni a mennyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is! Figyeljen oda a megrendelt és leszállított fa mennyiségének és
minôségének egyezôségére! Amennyiben nem a megrendeltet mennyiséget és
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minôséget akarják Önre „rásózni”, ne
vegye át! Csak akkor fizessen, ha ezekrôl
meggyôzôdött! Száraz tûzifát vásárolhat súly alapján (mázsára) is! Kérjen a
kiszállított fáról számlát és szállítólevelet! Amennyiben bizonytalan a mennyiség és a minôség kérdésében, a fa átvételekor kérje hozzáértô személy segítségét! A nagyon olcsó fa ébresszen Önben
gyanakvást, mivel nagy valószínûséggel
bûncselekménybôl származik! Lopott
fa vásárlása esetén orgazdaságot követ
el, továbbá a fát a Rendôrség lefoglalja.
Tanácsunk még: sötétedés után ne közlekedjen egyedül az utcán, ill. igyekezzen a jól kivilágított, forgalmasabb helyeket választani! Ne hordja ékszereit
„kihívóan”! Ne tartson magánál a szükségesebbnél több készpénzt. Bankkártyája mellett ne legyen ott a PIN kódja. Támadás esetén próbáljon nyugodt
maradni, lehetôség szerint hívjon segítséget, meneküljön el! Élete, testi épsége megóvása érdekében adja át értékeit
a támadójának! Figyelje meg támadója
testfelépítését, alkatát, ruházatát, hogy
a rendôrségnek jó személyleírást tudjon
adni! Alkalmazzon a támadás jelzésére
alkalmas személyvédelmi elektronikus
eszközöket!
Ha a körültekintô viselkedés ellenére
mégis bekövetkezne a bûncselekmény,
tegyenek haladéktalanul bejelentést az
ingyenes hívható 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják a Gárdonyi Rendôrkapitányságot a 22/355-003
hívószámon. A rendôrök kiérkezéséig
a helyszínt ne hagyja el, azt a nyomok
sikeres keresése, rögzítése érdekében
lehetôleg ne változtassa meg”!

A baracskai polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási rendjérôl
és a hozzá kapcsolódó kérésekrôl

A Baracskai Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás hosszú évek óta a követ
kezô:
Hétfô: 8.00–12.00 óra, szerda: 8.00–
12.00 óra és 13.00–16.30 óra, péntek:
8.00–12.00 óra. Ebbôl az következik,
hogy hétfô délután, kedden és csütörtökön egész nap NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS! Felhívom – immáron sokadik alkalommal – „visszatérô” ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Polgármesteri Hivatal hátsó ajtaja – amennyiben nincs
ügyfélfogadás –nem helyettesíti a zárt
Bejárati ajtót! A bejárati ajtó (az épület
Kossuth u. felöli oldalán) ügyfélfogadási idôben nyitva van, egyébként pedig
zárva. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
ha a Bejárati ajtó zárva van, a hátsó ajtón kell bejönni! Nyomatékosan kérek
mindenkit, hogy tartsa be az ügyfélfo-
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gadásra kijelölt idôt, egyéb napokon pedig, amikor nincs ügyfélfogadás és akkor is csak halaszthatatlan ügyben, az
illetékes ügyintézôvel elôre egyeztetett
idôpontban keressen bennünket! Ilyen
esetben a kollega kinyitja a bejárati ajtót
az egyeztetett idôpontban. MÉG EGYSZER: A HÁTSÓ AJTÓ NEM A BEJÁRAT SZEREPÉT TÖLTI BE!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen lakó és élô köztisztviselôket
– saját lakásukban – hétvégén ne zavarják hivatalos ügyeikkel. A köztisztviselô
is ember, van, és kell is hogy legyen magánélete. Az ügyek intézésének helye a
Polgármesteri Hivatal és nem az adott
köztisztviselô saját otthona! Természetesen élet- vagy balesetveszély stb. azonnali elhárítása esetén köteles segítséget nyújtani, de csak ilyen esetekben!
Nyomtatványok kitöltéséhez ügyfélfogadási idôben nyújtunk segítséget a hivatalban, és ott kaphatják meg ügyeik
intézéséhez a szükséges hivatalos információkat is.

Egyéb kérések

Kérem Önöket, hogy a közterületre továbbra se helyezzenek el se fát, se követ, se bontásból származó törmeléket,
se semmilyen olyan tárgyat, mely a közterületet indokolatlanul foglalja és ezáltal balesetveszélyt idéz elô! Amennyiben
mégis a közterületet ilyen célra igénybe
kívánják venni, a kihelyezett tárgyat 72
órán belül el kell távolítaniuk. Amennyiben ez nem lehetséges, a Baracskai Polgármesteri Hivatalban közterület-használati engedélyt kell kérni, a kérelemre
3.000 Ft illetékbélyeget kell rátenni. A
közterület-használat a közterület-használati engedély kézhezvételétôl számított 30 napon belül díjmentes, ezt követô
idôszakra – az engedély meghosszabbításával – 300 Ft/m 2/hó közterület-használati díjat kell fizetni.
Felhívom az érintettek figyelmét arra,
hogy az árkok tisztántartása folyamatosan idôszerû, most az ôszi levelek lehullásával azok eltömôdhetnek, ezáltal nem
tudják biztosítani a víz elfolyását. Tudjuk, hiszen már egy páran megtapasztalták, ha az árok nem tudja elvezetni a csapadékvizet, azzal nemcsak magunknak,
hanem szomszédainknak, barátainknak
is kellemetlenséget, sôt igen nagy kárt
okozhatunk! Csak egy kis odafigyelés,
és ez mind megelôzhetô!
Felhívom a szíves figyelmüket az érintetteknek arra is, hogy a közút melletti zöldterületek, közterületek nem azért
vannak, hogy a magánszemélyek saját ingatlanán termelôdött kerti hulladékot elégessék rajta. Éghetô anyagot a
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tûzgyújtás szabályainak betartásával a
saját tulajdonú ingatanon lehet elégetni.
Ez igaz pl. a gépkocsik mosására is!
Úgy tûnik, már nemcsak az ebek tudnak a közterületre kijönni, hanem egyéb
más állatok (tyúkok, kacsák stb.) is. Kérek mindenkit, figyeljen oda arra, hogy
ezek a háziállatok lehetôleg az ingatlanon belül maradjanak, hiszen kijövetelükkel balesetveszélyt idéznek elô, melynek bekövetkezése esetén igen komoly
kár megfizetésére lesz az állat tulajdonosa kötelezhetô.

Még mindig az adózási morálról!

Adózóink – természetesen tisztelet a
kivételnek – még mindig nem ismerik, ill. nem akarják ismerni az adózással összefüggô kötelezettségeiket. Nem
gyôzöm hangsúlyozni, hogy a helyi adó
hatálya alá be kell jelentkezni. Senkit
nem jelentenek be, minden állampolgárnak, aki bármely Baracska közigazgatási
területén a képviselô-testület által bevezetett helyi adó, illetve központilag bevezetett adó hatálya alá esik (magánszemély kommunális adója, építményadó,
iparûzési adó, gépjármûadó stb.) önbevallási kötelezettsége van. A bevallási
kötelezettségen túl minden, az adózással összefüggô változást kötelessége az
adóhatóságnak bejelenteni (ez jelenthet
lakcímváltozást, ingatlan eladást, vételt
stb.). Nem egyszer leírtam, hogy nincs
ma Magyarországon olyan központi
rendszer, mely az állampolgárokról minden adatot tárol, illetve továbbítja az egy
helyen (pl. lakcím-nyilvántartásbeli változás) történô adatmódosítást az összes
többi (pl. földhivatali rendszer, adóhatóság stb.) hatósághoz. Ezt egyenként,
kvázi hatóságonként kell minden esetben az állampolgárnak rendeznie!
2013. szeptember 16-a volt a II. félévi
adó befizetésének határideje. Köszönet azoknak, akik ezt teljesítették, viszont sajnos még mindig ôk vannak kevesebben. Az elmúlt idôszakban igen
sok esetben vonattunk ki a forgalomból gépjármûvet (1 éven túli tartozás
miatt), illetve terjesztettünk fel végrehajtásra a NAV-hoz kintlévôségeket behajtásra. Az érintett állampolgárok akkor már felébrednek, amikor megkapják az okmányirodától a kivonásról szóló értesítést és érdekes módon ahhoz,
hogy visszakapják a forgalmit, tartozásuk egyösszegû befizetésére is képesek.
Miért kell ezt megvárni? A helyi adóhatóság továbbra is nagy hangsúlyt fektet
a kintlévôségek beszedésére, ezért minden, a jogszabályok által rendelkezésére
álló eszközt bevet.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a ma-
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gánszemély kommunális adója sem fogalmilag sem tartalmilag nem azonos
a szemétszállítási díjjal. A kommunális
adót a helyi önkormányzat képviselôtestülete állapítja meg, amit a helyi adóhatóság szed be. A szemétszállítási díjat pedig országos tarifa alapján állapítják meg és a szolgáltató szedi be (a mi
esetünkben ez a Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Kft, röviden VHG.). A
2013. január 1. napját megelôzôen felgyülemlett szemétszállítási díj hátralékokat, melyekrôl a VHG. ad a helyi adóhatóságnak adatokat, a helyi adóhatóság
adók módjára hajtja be. Ezekrôl a hátralékokról kaptak többen értesítést. Aki
ezen tartozását nem rendezi, ugyanazokkal a végrehajtási eszközökkel él a helyi
adóhatóság, mint a helyi adótartozások
esetén. 2013. január 1. napját követôen,
aki nem fizeti a szemétszállítási díjat, a
hátralékok behajtásáról a VHG. közvetlenül a NAV-nál kezdeményezi a behajtást.

A szennyvízközmûérdekeltségi hozzájárulásról

A szennyvízközmû-érdekeltségi hozzájárulással tartozó állampolgárok esetében
is – mint ahogy errôl az érintettek többször, írásban kaptak értesítést – folyik a
végrehajtási eljárás. Az adóhatóság ebben a témakörben is minden, a jogszabályok által rendelkezésére álló eszközzel élni fog.

Hígtrágya kihordás

Bencze Tibor, a KEVE-SERTÉS Kft.
ügyvezetôje írásban tájékoztatta Baracska Község Polgármesterét az alábbiakról:
„A tavalyi év folyamán tett ígéretünknek megfelelôen bejelentjük, hogy 2013.

szeptember 26-tól az engedélyben feltüntetett területekre a sertéstelepen tárolt hígtrágya kihordást megkezdjük. A
hígtrágya tárolása, kezelése és kiszórása
során a rendeletekben, a környezethasználati engedélyben elôírt elérhetô legjobb technika alkalmazásával járunk el.
A környezeti hatások csökkentése érdekében a munkákat lehetôség szerint (az
idôjárás alakulásától, a talajviszonyoktól függôen) a legrövidebb idôben kívánjuk elvégezni. Kérjük az önkormányzat és a lakosság megértô türelmét.”. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
korábbi kihordás során észlelt bûzhatás
miatt hozzánk érkezett panaszok alapján vizsgálatot kezdeményeztünk a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél és a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôségnél. A Járási Népegészségügyi Intézet hatáskör hiányában
kérelmünket áttette a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôséghez, aki arról értesített bennünket, hogy környezetvédelmi komplex ellenôrzési eljárást indítottak a Kft-vel szemben a sertéstelepe által
okozott bûz vonatkozásában. Az eljárás
eredménye még nem ismert.

Üzenet a bliccelôknek és
az „ôket segítôknek”!

Több állampolgári bejelentést kapunk folyamatosan arról, hogy „egyesek” az Alba-Volán Zrt. helyi buszjáratain jegy nélkül, jobb esetben egy darab 100-as bedobásával, rosszabb esetben teljesen ingyen, illetve bérlet nélkül utaznak. Ez az állapot csak azért következhet be, mert maga a busz sofôrje

Az Idôsek Világnapja alkalmából
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
tisztelettel köszönti a település idôs lakóit.

A legnagyobb mûvészet…

A legfôbb mûvészet, tudod mi?
Derûs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterôsen járja.

sem követeli meg a rendet, több esetben bejelentették, hogy még csak nem
is érdeklôdik afelôl, hogy az adott utasnak van-e bérlete, illetve miért csak
100 Ft-ot dob oda neki. Megjegyzem,
a baracskai képviselô-testület határozata szerint 2013. január 1. napjától:
1 db teljes árú vonaljegy ára egyszeri
utazásra 200 Ft, tanuló, nyugdíjas havi
bérlet ára: 860 Ft, az egyvonalas havibérlet ára pedig: 3 610 Ft (a díjak az ÁFA
összegét tartalmazzák).
Nem kell hozzá hosszas számítás, ha
senki nem fizet, illetve csak egy 100ast, mennyi pénzt kell az önkormányzatnak (a saját adófizetôik pénzébôl, akiknek egy jelentôs része nem is veszi igénybe a helyi buszközlekedést) a szolgáltatás
fenntartásához hozzátennie. Az a legszomorúbb az egészben, hogy aki nem fizeti
meg a teljes áru jegyet, az lesz a legelsô,
aki – amennyiben a képviselô-testület
anyagi okokra hivatkozva járatcsökkentést vezetne be – tiltakozna a járat ritkítása ellen. Tudom, hogy ezt a „szös�szenetemet” sem azok olvassák, akiket
érint, viszont kérek mindenkit, hogy aki
saját maga, utasként tapasztalja – és persze rendesen kifizeti a jegyet – amit itt
összefoglaltam, legyen szíves segítsen és
hasson oda, hogy ez ellen a viselkedés ellen közösen és minél hatékonyabban fel
tudjunk lépni. Azoknak a bejáró dolgozóknak, akik minden nap, illetve sûrûn
veszik igénybe a helyi járatot és magának az önkormányzatnak közös érdeke,
hogy a szolgáltatás minél hosszabb ideig
fenntartható legyen, ezért fontos, hogy
közösen próbáljuk meg „beszedni a rávalót” is.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

I s ko l a
Tisztelt Olvasó!
2013. szeptember 2-án ismét eljött a tanév kezdés napja. Örömteli, és egyben rendkívüli is ez a tanévkezdés, hiszen a Nemzeti Köznevelési Törvény ettôl a tanévtôl érvényes teljes egészében és számos változást hoz életünkbe.
Külön öröm számunkra a kis
elsôsök érkezése, akiket oly
nagy szeretettel vártunk. A
tavalyi évhez hasonlóan igen
sok gyermeket írattak be a
szülôk az elsô évfolyamra.
Egy osztály indult, létszámuk
25 fô.
Ebben az évben is érkeztek
újabb tanulók Kajászóról,

pontosan 6 fô. A szülôknek
köszönet a bizalomért, hogy
a mi iskolánkat választották.
A tanító nénik – Moharosné
Ági néni és Szabó Kata
néni – már augusztus utolsó heteiben azon dolgoztak, hogy minél szebb tanteremben tanulhassanak az
1. osztályosaink.
Új tanulók érkeztek hozzánk:
a 3. osztályba két fô, a 8. osztályba egy fô. Kajászóról 22
fô, külterületrôl 17 fô tanulónk jár be.
Az intézmény egyben munkahely is. Sajnos a lekerítés hiánya védtelenné teszi az iskola udvarát. A zavartalan mun-

8
kavégzés érdekében, tanulóink védelme, valamint vagyonvédelmi okok miatt kértük, hogy a szülôk gyermekeiket csak a parkolóig kísérjék,
illetve ott várják meg ôket.
Nem kérünk lehetetlent, hiszen az óvodában sem volt ez
másképp. A hatékony és zavartalan munka érdekében
évek óta portaszolgálatot biztosítunk. Ezt a rendet továbbra is fenntartjuk.

A pedagógusok készséggel állnak a szülôk rendelkezésére a
megbeszélt idôpontban tanítás
után, fogadóórákon és szülôi
értekezleteken. Nyílt napokon annyi szülô jöhet, amen�nyi csak szeretne. Tanítási napokon, órák elôtt a sorakozónál és órák alatt nem lehet zavarni a pedagógiai munkát.
Az iskolai élettel kapcsolatos
szabályokat Házirendünk tartalmazza, melynek betartása, betartatása Mindannyiunk
számára kötelezô. Minden tanulónak és szülônek meg kell
ismernie tartalmát.
Figyelmükbe ajánlom honlapunkat: kfai.extra.hu ahol
minden dokumentum megtalálható.
Ettôl a tanévtôl az 1. és 5. osztályokban bevezetésre kerül a
kerettanterv, mely szerint erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatás is lesz.
Az erkölcstan órát pedagógusaink, míg a hit- és erkölcstan
órát egyházi képviselôk: a katolikus egyház részérôl Tóth
Béla plébános úr, a református egyház részérôl Dombi Ferenc református lelkész oktatja. Tanév közben a tantárgyat
módosítani, valamint csoportot, osztályt átszervezni nem
lehet.
Az 1–2., 5–6. osztályokban a
mindennapos testnevelés heti
5 óra keretében lesz. Ezen belül az 1., 2., 3., és 5. osztá-
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lyokban heti egy alkalommal
néptáncot is tanulhatnak a
gyerekek.
Ebben a tanévben is folytatjuk az úszásoktatást felmenô
rendszerben a 3. és 4. osztályokban a 2. félévben.
Ettôl a tanévtôl a Marton
vásári Mûvészeti Iskola látja
el a zenei oktatást.
A tankönyvosztás ebben a
tanévben a megszokottól
eltérô idôben és módon történt: a tanulók az elsô tanítási napon kapták kézhez
a tankönyvcsomagot névre
szólóan, az osztályfônökök
közremûködésével.
Az 1. osztályosok ettôl a
tanévtôl térítésmentesen jutottak hozzá, jövôre már a 2.
osztályosok is. Nagyon kell
vigyázni ezekre a könyvekre,
hiszen az év végén vissza kell
majd adni, hogy a következô
évfolyam is használhassa.
Fontos elmondanom, hogy a
fizetôs diákoknak könnyítést
adtunk azáltal, hogy 5., 6., 7.,
8., osztályos tankönyveket a
könyvtárból kikölcsönözhetik. Ezzel jelentôsen csökkentettük a csomag árát (3–8 ezer
Ft közötti összeget spóroltunk
meg így a szülôknek).
Egyéb foglalkozások keretében napközis és tanulószobás
ellátás, számos szakköri foglalkozás biztosítja a tanulók
hasznos délutáni idôtöltését
16.00 óráig.
A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelôtti és
délutáni tanítási idôszakban
olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”.
Ugyanakkor
a
törvény
lehetôséget ad arra is, hogy
a szülô kérelmére az igazgató
saját hatásköre alapján ez alól
felmentést adhasson. Ez a szabályozás szeptembertôl minden általános iskola minden
évfolyamára vonatkozik.
Csak írásos kérelem esetén engedjük haza a tanulót a tanítási órák után!
A kérelemre a szülôk határozatban kaptak engedélyt a fog-

lalkozások alóli felmentésre.
Osztályaink és osztályfônö
kök:
1.	Moharosné Benkô Ágnes
és Szabó Kata
2.	Borsóné Molnár Szilvia
3.	Tóth Zoltánné (helyette
sítô pedagógus)
4.	Vranekné Járányi Csilla
5.a	Reiner Renáta
5.b	Witmanné Ángyás Eszter
6.	Gráczer László
7.	Farkasné Riskó Zsófia
8.	Adorjánné Vadas Katalin
Iskolánk nevelôtestülete 20 fô
pedagógussal látja el a nevelôoktató munkát.
Tanulói létszámunk jelenleg
177 fô.
Személyi változások történtek.
Iskolánkból a következô pedagógusok távoztak: Simon
Judit, Sulyok Zoltán és Tóth
Péter, valamint október 1-tôl
Marton Gabriella.
Székely Miklósné decemberben nyugdíjba vonul, jelenleg
felmentési idejét tölti.
Pályáztatás útján nyert felvételt Witmanné Ángyás Eszter matematika-kémia szakos,
Farkasné Riskó Zsófia magyar
és német szakos tanárok, valamint Nagy Csilla tanító.
Kovácsné Gajdács Ibolya matematika-fizika szakos tanár,
mint nyugdíjas óraadó dolgozik iskolánkban, míg Hajdu
Edit tanárnô technikát tanít a
felsô tagozatban. ô a Tordasi
Sajnovics János Egyesített Általános és Mûvészetoktatási
Intzémény tanára is egyben.
Igazgatóhelyettes továbbra is
Gráczer László.
Örömmel
tájékoztatom
Önöket, hogy az Emberi
Erôforrások Minisztere által
2013. augusztus 21-én átvettem 5 évre szóló kinevezésemet a Szépmûvészeti Múzeumban. Az elbírálás elôtt pályázatomat és személyemet a Szülôi
Szervezet, a Nevelôtestület, az
Alkalmazotti közösség, a Diákönkormányzat, és a Baracskai Önkormányzat 100 %-ban
támogatta, melyet utólag is
megköszönök.
Boldogan folytatom tovább a
pedagógiai, valamint vezetôi
munkát iskolánk tanulóiért,
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bízva a szülôk megelégedésében. Kollégáimmal együtt továbbra is azon leszünk, hogy
a ránk bízott gyermekekkel
a legjobb tudásunk szerint
törôdjünk.
Július végétôl technikai dolgozóink azon munkálkodtak, hogy a tanulók szép tiszta iskolába érkezzenek. Kifestésre kerültek az öltözôk,
WC-k, mosdók. A 2-es számú szaktanterem új PVC burkolatot kapott. A 3-as teremben megoldást nyert a vízvételi lehetôség.
A költségeket fenntartónk, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozta.
A tanulók és dolgozók kötelesek vigyázni az iskola épületére, berendezéseire, a termek tisztaságára, és megóvni a rongálástól. A tanuló általi szándékos rongálás esetén
a szülôknek kell a teljes kárt
megtéríteni.
Különösen felhívom a figyelmet a mûfüves pálya megóvására. Iskolánk tanítási idôben jogszerûen használhatja, viszont délután 4 óra
után a kapu bezárásra kerül.
A BEZÁRT KERÍTÉSEN BEMÁSZNI SZIGORÚAN TILOS! Aki ilyet tesz szabálysértést követ el.
A büfé már 3. éve nem üzemel, hamarosan elbontásra kerül. Újramûködését nem
támogattuk, mert nem alapfeladat. A tanulók napközbeni étkezése maximálisan megoldott. Több, mint 100 tanuló rendszeresen kap tízórait,
ebédet és uzsonnát, többségük
ingyenesen, majd 1-tôl 6. osztályig gyümölcsöt.
Tilos az egész iskola területén
és annak kapujától 20 m-re a
dohányzás!
Nagy örömünkre Sass Szilvia
4. osztályos tanulónk édesapja az iskola névtábláját maga
készítette el, melyet ezúton
is nagy tisztelettel köszönök
meg.
Végül nagy szeretettel kívánok Mindannyiunknak sikeres, boldog, élményekkel teli
2013–2014-es tanévet!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Óvoda

Bóbita Krónika
Óvodánkba a 2013–2014-es nevelési évre 95 kisgyermek nyert felvételt. Szeptemberben 86 kisgyermek kezdte meg az óvodai életet. Szeptember
hónap mindig a befogadásé. Az új kiscsoportosok megismerkednek az óvodai élettel, a már óvodába járó gyerekek felelevenítik a már ismert szokásokat, szabályokat. Az intézménybe
belépve tapasztalhatták, hogy átalakítások, felújítások történtek.
Az aula, és a hozzá kapcsolódó folyosó egy csoportszoba új linóleum burkolatot kapott, egy csoportnak új öltözôszekrényeket
vásároltunk. Kialakításra került az intézményvezetôi iroda,
illetve egy új nevelôi szoba. Ezek az átalakítások azért valósultak meg, mert a Baracskai képviselôtestület illetve a Szent László Völgye Többcélú kistérségi Társulás tanácsának támogatásával 2013. július 1-tôl a kistérségi fenntartású óvodák székhely
intézménye a Bóbita Óvoda lett.
Az intézmény új neve: Szent László Völgye – Bóbita Óvoda
Intézményvezetôje: Némethné Keszthelyi Andrea
Intézményvezetô-helyettese (általános): Végi Péterné
Intézményvezetô – helyettese (szakmai): Szeles Imre Zoltánné
Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia
Tagintézményeink: Szent László Regionális Tagóvoda (Marton
vásár), Gézengúz Tagóvoda (Gyúró), Mesevár tagóvoda (Tordas)
Természetesen a Bóbita Óvoda helyi ügyeit illetve a pedagógiai munka irányítását továbbra is Végi Péterné látja el. Szeretném megköszönni a segítséget azoknak, akik az átalakítások
során szabad idejüket feláldozva segítették a munkálatokat.
Boriszov Zoltán Polgármester úrnak, Végi Péterné Tagóvoda vezetônek, és a dajka néniknek: Mészáros Sándornénak,
Molnár Jánosnénak, Huszárné Markovics Erzsébetnek,
Radványiné Pauer Tündének, és a falu közmunkásainak.
Sajnos nem indult zökkenômentesen az új tanév, mert az intézményben óvodapedagógus hiány van. Két kolléganô szülési szabadságra ment, az ô helyükre sikerült a nyár folyamán
helyettesítô óvodapedagógust találni. Két kolléganô azonban
tanévkezdés után vált meg intézményünktôl annak okán, hogy
a lakóhelyükhöz közel találtak munkát, így a napi bejárástól
mentesülnek. A nyár folyamán és folyamatosan hirdetett állásokra nem találtunk alkalmas jelentkezôket, így a fenntartó jóváhagyásával óvodapedagógus közremûködésével, irányításával pedagógiai asszisztensek alkalmazásával oldjuk meg a
feladatellátást. Az intézményben dolgozó munkatársak:
Alma csoport
Óvodapedagógusok: 	Kupiné Böcsödi Ildikó
Böcz Gáborné
Dajka:
Csapó Zoltánné
Maci csoport
Óvodapedagógusok: Szeles Imre Zoltánné
Horváth Katalin
Dajka:
Mészáros Sándorné
Katica csoport
Óvodapedagógusok: Horchi Zsanett
Némethné Keszthelyi Andrea
Pedagógiai asszisztens: Huszárné Markovics Erzsébet
Dajka:
Radványiné Pauer Tünde
Pöttyös labda csoport
Óvodapedagógus:
Végi Péterné
Pedagógiai asszisztens: Vida Anna
Dajka:
Molnár Jánosné
Óvodánk logopédusa: Bilik Sándorné
Ebben az évben is folytatódik a gyermektánc (néptánc) taní-

tás, amelyet Végi Péterné tart hetente a nagycsoportos korú
gyermekeknek.
Kérjük, ismerkedjenek, meg a kedves olvasók intézményeinkkel, dokumentumainkkal, rendezvényeinkkel honlapunkon
keresztül is címünk: ovoda.szlv.hu
Némethné Keszthelyi Andrea, intézményvezetô

Bemutatkozunk
Ismét elérkezett a szeptember, így az óvoda is újból megnyitotta kapuit a gyermekek számára. A gyermekek egytôl egyig
örömmel vették birtokba a csoportszobákat, szívüknek kedves játékaikat s az óvoda udvarát is. Már a legkisebbek is
megismerkedtek az óvodai élettel, pajtásaikkal, óvónénikkel,
dajkanénikkel, a benti és az udvaron található játékokkal. Három új óvónéni is megkezdte munkáját az óvodában, Zsani
óvónéni, Anna óvónéni és én, Kata óvónéni. Kérem, engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzunk Önöknek!
Anna óvónéni
Vida Annának hívnak és
szeptemben utolsó hetétôl
találkozhattak már velem a
pöttyös labda csoportban.
Nagy örömmel kezdtem el
munkámat Véginé Piroska
mellett.
Martonvásáron lakom születésem óta és már óvódás
koromban óvónô szerettem
volna lenni. 22 éves, talpraesett, kedves, ugyanakkor
határozott
óvodapedagógus vagyok. Tavaly nyáron

fejeztem be tanulmányaimat Budapesten az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
Tanító és Óvóképzô Karán,
óvodapedagógus
szakon.
Célom munkám során, hogy
a gyermekek testi-lelki szükségének eleget tegyek és az
életkoruknak megfelelô fejlesztésben részesítsem ôket a
mindennapi óvodai életben.
Piroska nénivel együttmû
ködve remélem, hogy sokáig tagja lehetek ennek a csoportnak.

 Zsani óvónéni
Horchi Zsanett vagyok. Egy
Vác melletti településrôl,
Kosdról származom, amely
a Naszály-hegy lábánál található.
Tanulmányaim a váci Apor
Vilmos Katolikus Fôiskolán
végeztem.
Szeptembertôl
dolgozom a baracskai óvo-

dában a Katica csoport óvó
nénijeként.
Célom az óvódás gyermekek sokoldalú fejlesztése,
ezen belül nagy hangsúlyt
fektetek a zenei nevelésre,
az élôzene megszerettetésére. Szabadidômben szeretek
zenélni, énekelni, táncolni,
kézmûveskedni.

 Kata óvónéni
Horváth Katalin vagyok, 23
éves pályakezdô óvónéni.
Szeptemberben
kezdtem
dolgozni a Bóbita Óvoda Maci csoportjában Szeles Imréné Judit mellett. Augusztus végén költöztem ide
Baracsról.
Tanulmányaim
Szekszárdon, a Pécsi Tudományegye-

tem Illyés Gyula Karán végeztem. Szeretem és fontosnak tartom a népi hagyományokat,
játékokat,
énekeket, néptáncot, ezeket az értékeket szeretném
a gyermekek számára átadni. Szabadidômben szívesen
énekelek, festek, zenélek,
néptáncolok és fotózással is
foglalkozom amatôrként.

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!
Horváth Katalin

idoboló
KÓvoda  |  Faluház
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Beszámoló

a Baracskai Óvodás Gyermekekért Kh. Alapítvány nyári rendezvényérôl

2013. június 23-án vasárnap
délelôtt negyven óvodás gyerek várta izgatottan a tordasi
kalandpark bejárata elôtt,
hogy végre megkezdôdjön a
részükre szervezett egész napos rendezvény.
A gyermekeket három csoportba lettek beosztva, és a
csoportok ennek megfelelôen
három helyszínen kezdték
meg a napi programot.
Az elsô helyszín: A „Kalandpark” néven megjelölt (talán ez volt a legizgalmasabb)
programrész magában foglalta
az egyéni kalandpályák használatát szakképzett instruktorok vezetésével és felügyelete alatt, valamint megfelelô
védôfelszerelés használatával

(bukósisak, hegymászó beülô,
heveder). A gyermekek nagyon nagy izgalommal várták,
hogy kipróbálhassák a különféle
mászó-alkalmatosságokat, feljuthassanak a toronyba
és lecsúszhassanak a kötélpályán. A biztonsági okok miatt
vezetett és felügyelt kalandpálya-használat után a közelben
lévô élményjátszótér is szabadon rendelkezésre állt mindenki számára.
A második-harmadik helyszín: „Öko lábnyom” volt a
megnevezése annak a foglalkozásnak, amelyen a gyermekek koruknak megfelelôen
ismereteket szerezhettek a
környezetvédelemrôl. Ennek
keretében egy, a szabadban

tartott vetélkedôn vehettek
részt. „Víz világa/Erdô világa”
megnevezés takarta a tó körüli játékos, beszélgetôs foglalkozást. „Eleink élete” címmel a helyben található tájházat lehetett megtekinteni, a
kézmûves foglalkozáson pedig
szakképzett élménypedagógus
vezetésével lehetett természetes alapanyagokból kis tárgyakat, képeket kreatívan létrehozni.
A Tordasi Csárda háromfogásos ebédet biztosított, zöldséges-tésztás húsleves, rántott
csirkecomb burgonyapürével
és uborkával volt a menü, és
desszertként fagylaltot ehettek a résztvevôk.
A tartalmas program min-

den résztvevô megelégedésére
szolgált. A gyerekek sokat tanulhattak ezen a napon mind
a természeti értékekrôl, a környezet védelmének fontosságáról, mind a csoportban való
munka és idôtöltés örömérôl
és fontosságáról.
A rendezvény a Völgyvidék
LEADER Közösség által kiírt
és elnyert pályázat gyakorlati megvalósítása volt, köszönet a lehetôségért, továbbá ezúton szeretném megköszönni
mindazok tevékenységét, akik
áldozatos munkával segítették
a rendezvény megvalósítása
iránti törekvésünket.
Az alapítvány részérôl köszönettel:
Turóczi Norbert elnök

Fa lu h á z

Faluház

(a kapu nyitva áll a mûvelôdni vágyó fiatalok elôtt)
Az elôzô számban, mint arról már hírt
adtam – a faluház berkein belül – alakulófélben van egy színjátszó kör és már
elôkészületek folynak egy mesedarab betanulására. Még keresünk szereplôket,
hogy elô tudjuk adni a tervezett színdarabot. Bárkit szívesen látunk, aki szeretne akár megnézni egy ilyen próbát,
s ha kedvet kap, csatlakozhat hozzánk.
Iskolaidô alatt hétvégén 2 órában folynak az összejövetelek.
A kezdeményezés célja nem az, hogy
mindenki színész legyen, sokkal inkább
az, hogy egy jó társaság alakuljon ki, mindenki jól érezze magát ebben a közösségben, szabadidejüket kulturáltan töltsék, s

közben játékosan, de tanuljanak is. Rengeteg jó ötletünk és tervünk van már arra,
hogy ezen alkalmakat minél színesebben,
szórakoztatóbban töltsük el.
Miért pont színjátszás?
A faluháznak fontos szerepe van egy
község életében. Ezek közül az egyik,
hogy az iskolán kívül mûvelôdési
lehetôségeket biztosítson a fiatalok számára is. Teret és alkalmat kell adjon
arra, hogy sulin kívül is legyen lehetôség
egy közösségben, baráti társaságban szocializálódni. A színjátszás az tulajdonképpen csak egy eszköz. Az igazi cél a
közösségépítés.
Ez a csoportfoglalkozás az iskolai fog-
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lalkozások mellett, segít abban, hogy játékosan megtanulják magukat kifejezni, ki tudjanak (és merjenek) állni emberek, csoportok elé, megtanuljanak magukra és a környezetükre odafigyelni, a
magyar nyelvet szépen beszélni, szókincsüket gyarapítani és mindezt tulajdonképpen jókedv és szórakozás mellett, egy
baráti társaságban.

Természetesen, a drámafoglalkozásoknak van egy úttörô szerepe, hogy
a jövôben ebbôl nôjön ki, vagy e mellett valósuljon meg egy táncház egy
kézmûves kör is.
Ilyen és ehhez hasonló lehetôségeket kívánok teremteni a faluházban azzal a
céllal, hogy egyre több baracskai fiatal
számára is kínáljunk lehetôséget szabad-

11
idejük értelmes eltöltésére, hiszen a feltételek adottak. Kevés település büszkélkedhet ilyen szép közösségi házzal, mint
a baracskai faluház.
VÁRUNK MINDENKIT, AKI KEDVET
ÉREZ A SZÍNJÁTSZÁSHOZ!
Kupi Gábor
népmûvelô

Összefogás

Idôsek Napja és Szent Mihály-napi tûz
Településünk sikeresen pályázott az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozathoz, melynek keretében megrendeztük szeptember 28-án az idôsek napját és szeptember 29-én 21.30
órakor csatlakoztunk az országosan fellobbanó Szent
Mihály-napi tûzgyújtáshoz.
Baracska Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Baracskai Alapszervezete szervezésében az
Idôsek Világnapja (október
1.) alkalmából 2013. szeptember 28-án köszöntöttük
településünk 70 év feletti lakosait. Idén a 275 meghívottból közel 110-en tisztelték
meg jelenlétükkel rendezvényünket, amit minden megjelentnek köszönök.

A rendezvényt a Baracskai
Kozma Ferenc Általános Iskola énekkara nyitotta meg
kedves dalcsokrával, majd
Boriszov Zoltán polgármester úr mondott köszöntôt.
Ezután a Baracskai Dalkör
mûsora következett, mely
nagy tetszést aratott.
A Ráckeresztúri Darázsderék
Táncegyesület az Apácashow
címû vígjáték egyik betétdalára készített táncos mûsora
mindenki arcára mosolyt va-

rázsolt. A mûsorok után halk
zene mellett beszélgetéssel
töltöttük a kora délutánt.
Közben Marczinka Mária
Magdolna ráckeresztúri nótaénekes adott elô néhány
nótát, melyre a jelenlévôk
táncra is perdültek.
A község legidôsebb lakó-

it: Dombai Jánosnét, Vörös
Józsefnét és Mészáros Lászlót virágcsokorral köszöntöttük.
Az önkormányzat képviselôtestülete idén is minden 70
éven felüli állandó baracskai
lakosnak pénzbeli támogatást nyújtott, melyet minden
érintett köszönettel vett.
A szervezôk nevében ezúton
fejezem ki köszönetemet a
Baracskai Dalkörnek, a Kozma Ferenc Általános Iskola

énekkarának, a ráckeresztúri
Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesületnek,
Marczinka
Mária Magdolna nótaénekesnek, akik mûsorukkal
emelték a rendezvény színvonalát, a zenét biztosító Váli
Félnótásoknak, illetve mindazoknak, akik a rendezvény
lebonyolításában tevôlegesen
részt vettek azzal, hogy segítséget nyújtottak a helyszín
berendezésében, az idôsek kiszolgálásában. Köszönet illeti
meg azokat a vállalkozókat és
magánszemélyeket is, akik finom süteményekkel támogatták a rendezvényt.
2013. szeptember 29-én
21.30 órakor Baracskán is
fellobbant a Szent-Mihály
napi tûz, melyet az „Itthon
vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat részeként az országban mindenütt ebben az idôpontban
gyújtottak meg. A vasárnap
késô esti idôpont ellenére sokan részt vettek eme eseményen, ahol pogácsával, aprósüteménnyel, meleg teával és forralt borral vártuk a
vendégeket. A tábortûz mellett szalonnasütéssel, beszélgetéssel töltöttük el az idôt.

Örömmel vettük, hogy a közös tûzgyújtáson a tinédzser
korosztály is képviseltette és
jól is érezte magát.
Köszönet mindenkinek, aki
a máglya felállításában, a
rendezvény
lebonyolításában részt vett, illetve Hajdú Józsefnének a felajánlott aprósüteményekért és a
Tavaskert Fogadónak a meleg italok elkészítéséért.
Reméljük, hogy 2014-ben
még többen tisztelik meg jelenlétükkel községünk rendezvényeit. Ehhez kívánok
mindenkinek jó egészséget!
Nyitli Anita
szervezô

Kidoboló
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A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Augusztus 25-én, szentmise keretében Spányi Antal püspök
atya megáldotta a felújított templomunkat. A szentmisét a
templomkertben egy kis beszélgetés és agapé követte.
Köszönjük mindazoknak, akik ezen a szép ünnepen megtisztelték Püspök atyát és az egyházközséget jelenlétükkel!
Templomunk búcsúja a közelgô Mindenszentek ünnepén lesz.
Elkezdôdött a hitoktatás mind az iskolában, mind a plébánián.
Vannak ismét elsôáldozásra készülôk az egyházközségben, akik
még a nyáron sem tartottak szünetet a templomba járással!
Szeretettel várjuk az érdeklôdô gyerekeket, felnôtteket a plébánián hitoktatásra, bibliaórára!
Az egyházmegye színes, tartalmas programjairól továbbra is
tájékozódhatnak a honlapon (www.szfvar.katolikus.hu) és a
templom hirdetôtábláján.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: (06-22) 454-200; (06-30) 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Hivatali idô: hétfô és szerda: 9.30–10.30; kedd és csütörtök: 17.00–18.00; vasárnap: istentisztelet után

„A teljes írás Istentôl ihletett, és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre;
hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.”
Többek között ezt olvashatjuk mai napi
(e cikk írásakor) újszövetségi igeszakaszunkban (2Timóteus 3,16-17). Ebbôl
most csupán egy gondolatot emelek ki:
miért más lényegileg a teljes Írás minden
egyéb vallásos vagy világi tanításnál, eszménél, erkölcstannál. A különbözôséget
Pál apostol azzal fejezi ki: Istentôl ihletett! Mert a Biblia elejétôl a végéig nemcsak hogy Istenrôl szól, hanem
ezt úgy teszi, hogy belôle maga az Úr
szól hozzánk. Isten ezt a 66 kiválasztott és egybegyûjtött, egybeszerkesztett
iratgyûjteményt használja fel arra, hogy
általa elmondja az embernek a maga
szavát. Hogy emberi szóval és emberi,
érthetô nyelven szólítson meg bennünket. Ugyanaz az örök isteni Ige, amely
vállalta a testté lételt a Názáreti Jézusban, vállalta az emberek által leírt betû
testét is a Szentírásban. Ezért a szó szoros
értelmében Jézus jár közöttünk a Biblia
köntösében. Isteni hatalma beszél benne.
Amelyen elcsodálkoztak hallgatói: „Úgy
beszél, mint akinek hatalma van …” Ez a
Hatalom szólít maga elé minket minden
Igén keresztül, világít bele gondolatainkba, formálja érzésvilágunkat, irányítja
akaratunkat, ragadja meg egész lényünket. Teremtô Istenünk hatalommal szól
bele az életünkbe. S nemcsak azt mondja
el: mi a jó, hanem erôt is ad annak a jó-

nak a megtételére. Az Ige által Jézus van
jelen! Nem látom, de hallom. Nem csupán mutatja az utat, hanem vezet azon az
úton. Tapasztalhatjuk, hogy szavának engedelmeskedve valóban könnyebb (egyáltalán lehetséges) megbocsátani, valóban könnyebb az ellenséget is szeretni,
valóban könnyebb segíteni ott, ahol segítenem kell, valóban könnyebb elviselnem
életem terheit, valóban könnyebb gyôzni
a kísértésben, valóban könnyebb megszabadulni a bûntôl! Mert az ô szava hatalom és erô. Ezért hasznos!
Kívánom, tapasztaljuk meg minél többször megértett, személyessé lett és a mindennapi életben meg is valósított, megélt
Igék, Istentôl kapott üzenetek által, hogy
valóban a teljes Szentírás Istentôl ihletett,
és valóban hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre, hogy tökéletes, azaz rendeltetését betöltô legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített!
Az Ige üzenete után hadd szóljak alkalmainkról. Mára mindenki hallott róla, hogy
felmenô rendszerben órarendbe került
elsô és ötödik osztályban a kötelezôen
választható hit- és erkölcstan oktatás –
melyben jelenleg 10 elsôs és 7 ötödikes
református gyermek vesz részt. Ennek
kapcsán a Református Pedagógiai Intézet óvodás kortól 18 éves korig egy egységes hittanoktatási rendszert dolgozott
ki, melynek köszönhetôen minden iskolában ugyanazt tanulják a diákok. Erre a
rendszerre épül fel a jövôbeli konfirmációi oktatás is, melyrôl a következô számban fogok bôvebb tájékoztatást adni.

Az órarendi hittanok melletti fakultatív hittanok rendje: óvoda – felváltva (A
hét / B hét) hétfôn, ill. kedden 1515-tôl
kezdôdôen, a tornaszobában. 2-4. osztály: hétfô, 6. óra (1235-tôl), az iskolában. Konfirmáció 1. csoport (6. osztály):
kedd, 7. óra (1325-tôl), gyülekezeti terem. Konfirmáció 2. csoport (7. osztály):
kedd, 1615-tôl, a gyülekezeti teremben.
8. osztály: hétfô, 1615-tôl, gyülekezeti terem. Emellett kéthetente családi istentiszteletet (CSIT) tartunk, ami azt jelenti, hogy a felnôtt istentisztelettel párhuzamosan a gyermekeknek külön gyermek-istentisztelet van.
Felnôtt alkalmak: hétfô, 18 óra – „beszélgetések órája”; kedd, 9.30 – imaóra; csütörtök, 17.30 – gyülekezeti bibliaóra; vasárnap, 9.40-tôl – énektanulás a templomban / 10 óra – istentisztelet. Október
31-én este 6 órakor tartunk úrvacsoraosztással egybekötött Reformáció-ünnepi
istentiszteletet! Hogy a hétközi alkalmak
közelebbrôl mit is jelentenek, arról szintén a következô számban olvashatunk.
Alkalmainkra szeretettel hívunk mindenkit! Éljünk a felkínált lehetôségekkel,
hogy Isten üzenete megszólíthasson bennünket, hogy valóban megtapasztaljuk:
„A teljes írás Istentôl ihletett, és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
Mindannyiunk életére Isten további gazdag áldását és békességét kívánva:
Dombi Ferenc
lelkipásztor

2013. október
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Temetôi Hírek

Tisztelt temetôlátogató!
Bizonyára tapasztalta, hogy az elmúlt idôszakban tovább igyekeztünk a
temetô rendbetételével:
– Egy nagyobb területet kitisztítottunk
az átláthatóság és egy szebb temetôkép érdekében.
– Egy alapítványnak köszönhetôen néhány régi síremlék felújításra került,
elkerülve a lassú „elmúlást”.
– Elkészült az út kikövezése, és elhelyeztük a körforgalom-jelzô táblákat. Kérjük ennek betartását a váratlan és kellemetlen autóval való szembetalálkozások elkerülésére.
– Néhány állandó „önkéntesünk”, nem
kis munkával, a fûnyírás mellett ismét
összegyûjtötte a szétszórt szemetet,
hulladékot. Ezúton is köszönöm fáradozásukat. Szeretném jelezni, hogy a
„véletlenül elejtett” virágszálak, koszorúk NEM a szemétlerakó helyeket jelzik. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban figyeljék az újonnan kihelyezett
útmutató táblákat, feliratokat.
Mivel nagy anyagi terhet jelent az
ÁNTSZ által elôírt kötelezô szemétszállítás, a Temetô hátsó részében az eddigi
szemétgyûjtô helyen komposztáló helyet
alakítottunk ki. Kérjük, hogy az elbomló virágokat, csokrokat, gyomot, levágott füvet ide gyûjtsük. Ami nem elbomló (mécses, koszorú, mûvirág …), azt pedig a másik kettô szemétgyûjtôben helyezzük el. Ezzel jelentôs költséget takaríthatunk meg, nem beszélve a kom-
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poszt újrahasznosításáról. A tisztaság
megtartása érdekében pedig kérjük, ne
spóroljuk meg azt a néhány métert a
szemétgyûjtôig.
Kérjük, hogy a Temetôi Szabályzat értelmében a temetéskor szétbontott, korábbi síremlékeket 18 hónapon belül állítsuk vissza, vagy ami már lecserélésre kerül, szállíttassuk (szállítsuk) el a
temetôbôl. Ez mindenhol a sírhely-tulajdonosok feladata.
Közeleg a Mindenszentek ünnepe, valamint a Halottak napja (november
1., ill. november 2.). Azért, hogy minél szebb kép fogadja a szeretteikre
emlékezôket, október 26-án, szombaton ismét temetôtakarítást szervezünk.
Kérünk mindenkit, aki egy kicsit magáénak is érzi a temetôt (mint ahogy az
mindenkié, hiszen ez az egy temetô van
Baracskán, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag KÖZ-temetôként üzemel), vegyen ebben részt, mert csak közös összefogással tudunk érdembeli eredményt
elérni.
November 1-jén, pénteken 10 órakor
rövid áhítat mellett ismét (név szerint)
megemlékezünk azokról, akiktôl az elmúlt egy év során búcsúztunk. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra.
Végezetül: már régen tervezzük egy urnafal építését, mert úgy tûnik, egyre
nagyobb igény mutatkozik erre. Egyre konkretizálódik a terv. A megvalósításhoz azonban szeretnénk látni a valós
igényeket. Ezért kérem, aki szeretne urnafülkét megváltani, jelezze szándékát a
Lelkészi Hivatalban. (E cikk megjelenésekor már az árakról is tudok majd felvilágosítást adni.)
Mindenkinek Áldást és Békességet kívánok!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

A Nyugdíjas
Klubról

Tisztelt olvasó, amint a fényképrôl is látható klubunk mûködik. Tagjaink száma változó, kb. negyvenen vagyunk. Egy
igen csak meleg augusztusi péntek délután kenyér lángos sütésre gyûltünk ös�sze, a képen a jelenlevôk fele látszik csak,
mert mindenki nem fért a képre fel. A
sütésben segitségünkre volt Kovács Zoli
pékmester, illetve inkább mi segítettünk
neki. A lángos sütéshez való alapanyagokat a klub tagjai adták össze. Volt aki tejfölt, egész guriga sajtot, szalonnát, lisztet, hagymát, kolbászt, fokhagymát hozott. A sütés legfontosabb kellékét, a kemence fûtéséhez szükséges fát Mészáros
Lajos bácsi – aki klubunk legidôsebb tagja – hozta. Nagyon kellemes, jó hangulatú estébe nyúló péntek délutánt töltöttünk el egymás társaságában. Továbbra is
minden hónap második péntek délután 5
órakor találkozunk a Faluházban, októberi programunk a rejtvényfejtés az azt
kedvelôk számára, míg másoknak biliárd,
míg az egyiket sem kedvelôknek marad a
beszélgetés – unokákról – hiszen ôk fontosak minden nagyszülônek – és a mindennapi életünkrôl. Ezeket megelôzôen
döntünk egy színház látogatásról. Novemberben adventre készülôdünk, ha felkeltettük érdeklôdését örömmel fogadunk mindenkit, aki klubunk tagja szeretne lenni. Nyugdíjas társi üdvözlettel:
a Nyugdíjas Klub.

Felhívás
Tisztelt Lakosság! Az elmúlt éveknek sajnálatos velejárói lettek az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (EED Zrt.)
tulajdonában lévô közép/kisfeszültségû transzformátor állomások sérelmére elkövetett transzformátor tekercs anyag, illetve szigetelôolaj lopások esetei.
Ezek az események azon túlmenôen, hogy az EED Zrt.-nek
jelentôs elhárítási költséget jelentenek, a villamosenergia felhasználó ügyfeleinket , közöttük Önöket lakossági fogyasztókat, valamint a vállalkozásokat is egyértelmûen hátrányosan érintik, mivel a lopásokat követô üzemzavar elhárítási feladatok befejezéséig Önök sem tudnak dolgozni/pihenni/szórakozni, hiszen a villamosenergia szolgáltatás nem biztosított.
Az ilyen lopási eseményeket közös odafigyeléssel és tenni akarással, ha teljes mértékben nem is, de legalább részben meg

tudjuk elôzni. Amennyiben akár napközben, akár a sötétedést követôen észreveszik, hogy a transzformátor állomások
környékén idegenek mozognak vagy dolgoznak, kérjük, hívják fel a Rendôrség telefonszámát, és jelezzék nekik a látottakat!
A Rendôrség munkatársai fel fogják venni a kapcsolatot Üzemirányító kollégáinkkal, akik meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket, mivel ôk tisztában vannak azzal, hogy tervezett
feladat végrehajtása, vagy üzemzavar elhárítási tevékenység
miatt dolgoznak ott a mi munkatársaink, illetve a megbízott
vállalkozóink, vagy esetleg valóban egy lopási eseményt sikerült felderíteni, és ezzel sok kellemetlenségtôl megmenteni a
településen lakókat. Köszönjük segítô támogatásukat!
EED Zrt. Székesfehérvári Hálózati Régió
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Az idôskorúakat leginkább veszélyeztetô vagyon elleni
bûncselekményekrôl, a sértetté válás elkerülésének módjairól
A vagyon elleni bûncselekmények száma az országban és megyénkben is nagyon magas, az összbûnözésen belül a vagyon elleni bûnözés részaránya 50% fölött van. Az idôskorúak is egyre gyakrabban válnak betörôk, zsebtolvajok, besurranók, trükkös tolvajok, rablók áldozatául koruk, egészségi állapotuk, egyedüllétük miatt. A korosztály védelme érdekében
szeretnénk felhívni a figyelmet a leggyakoribb bûncselekménytípusok jellemzôire.
A lakosság biztonságérzetét egyik leginkább befolyásoló bûncselekmény a betöréses lopás. A megelôzés lehetôségei
alapvetôen kétirányúak. Az egyik, meggátolni azt, hogy az elkövetôk bejussanak
az ingatlanba (ennek eszközei a mechanikai vagyonvédelmi eszközök, pl. zárak, rácsok). A másik, hogy egy esetleges bejutáskor azonnal jelzés történjen (elektronikus
jelzôrendszerek). Jó eredményeket lehet
elérni a betörôk ellen egy kis taktika alkalmazásával is. Az elkövetôk rendszerint akkor törnek be, ha az ott lakók nincsenek
otthon, ezért azt a látszatot kell kelteni,
mintha otthon tartózkodnánk. Egy megbízható rokon, szomszéd, lehetôleg minden nap ürítse ki a postaládát. Érdemes
idôkapcsolós órát beszerezni, ami elôre
beállított idôpontokban képes bekapcsolni a házban a lámpákat vagy rádiót. A besurranásos lopásnak nevezzük azt a cselekményt, amikor az elkövetô erôszak és
rongálás nélkül, általában a nyitva hagyott
ajtón vagy ablakon jut be a lakásba. Ez
jellemzôen nyáron történik meg, amikor
a meleg miatt gyakrabban nyitva hagyják az ablakokat, ajtókat. A tolvajok elleni alapvetô védekezési mód, hogy bejárati
ajtaját, kertkapuját még akkor is zárja be,
ha otthon tartózkodik. Trükkös lopások-

nak nevezzük azokat a lopásokat, amelyek
során az elkövetôk valamilyen módon elterelik a sértett figyelmét és így tulajdonítják el az értékeit. Ebben az esetben a sértett engedi be az elkövetô(ke)t a lakásába, akik valamilyen történetet találnak ki.
Pl.: az önkormányzattól, hivataltól jöttek
és segély, támogatás kiutalásához szükséges a sértett nyugdíjas szelvénye. Az egyik
elkövetô valamilyen indokkal eltávolítja a sértettet a szobából, a másik elkövetô
eközben magához veszi az értéktárgyakat.
Megelôzési tanácsaink
– Csak olyan személyt engedjen be a lakásába, akit ismer!
– Az önkormányzatok és a szolgáltatók alkalmazottai rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. Ezt minden esetben kérje el!
Ha gyanúsnak találja a személyt, hívja a
Rendôrséget!
– A szolgáltatók általában írásban intézik
a hivatalos ügyeket, alkalmazottaik nem
visznek, és nem szednek be készpénzt.
– Ha bajt történt, azonnal értesítse a
rendôrséget, próbálja megfigyelni, hogy
az elkövetôk merre és milyen módon (gyalog, gépjármûvel) távoztak a helyszínrôl.
Ha esetleg megfogtak valamit (pl.: pohár), ahhoz ne nyúljon és mutassa meg a
rendôröknek!
Közeleg a fûtési idôszak, tûzifa vásárlása
esetén fokozott odafigyeléssel járjanak el!
– Csak megbízható helyrôl vásároljon! Utcai, házaló árustól ne vegyen tûzifát!
– A megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott fát, vagy méterfát akar
venni, továbbá fontos rögzíteni a mennyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is!
– Figyeljen oda a megrendelt és leszállított fa mennyiségének és minôségének
egyezôségére!

– Száraz tûzifát vásárolhat súly alapján
(mázsára) is!
– Kérjen a kiszállított fáról számlát és szállítólevelet!
– Amennyiben bizonytalan a mennyiség
és a minôség kérdésében, a fa átvételekor
kérje hozzáértô személy segítségét!
– A nagyon olcsó fa ébresszen Önben
gyanakvást, mivel nagy valószínûséggel
bûncselekménybôl származik! Lopott fa
vásárlása esetén orgazdaságot követ el, továbbá a fát a Rendôrség lefoglalja.
Az elkövetôk egy része az értékek
megszerzése érdekében az erôszaktól, fe
nyegetéstôl sem riad vissza. A rablás bûn
cselekmény elkövetése idôskorú sértett
esetében döntôen sötétedés után a kihalt,
kis forgalmú utcán, ill. a saját lakásában
történhet meg.
Elkerülése érdekében tanácsoljuk:
– Sötétedés után ne közlekedjen egyedül
az utcán, ill. igyekezzen a jól kivilágított,
forgalmasabb helyeket választani.
– Ne hordja ékszereit „kihívóan”! Ne tartson magánál a szükségesnél több készpénzt!
– Bankkártyája mellett ne legyen ott a PIN
kódja.
– Támadás esetén próbáljon nyugodt maradni, lehetôség szerint hívjon segítséget,
meneküljön el.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Tabajdi István
temetésén részt vettek, fájdalmunkban részvétükkel osztoztak, sírjára
koszorút, virágot helyeztek el.
Tabajdi Istvánné és családja

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit szeretnek.„
Borsos Imréné
(Bacsa Rozália)
halálának 5. évfordulója
alkalmából gyerekei,
unokái, dédunokái.

Ha bekövetkezne a bûncselekmény, tegyenek haladéktalanul bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják a Gárdonyi
Rendôrkapitányságot a (06-22) 355-003
hívószámon. A rendôrök kiérkezéséig a
helyszínt ne hagyja el, azt a nyomok sikeres keresése, rögzítése érdekében lehetôleg
ne változtassa meg.
Gárdonyi Rendôrkapitányság

K ö s z ön e t n y i l v á n í t á s
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk:
BECSEI ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek és ezzel, valamint a sírjára helyezett virágokkal,
koszorúkkal részvétet nyilvánítottak.

András, Judit és családjuk

Köszönjük mindazoknak, akik a tûzeset után segítettek a családunknak, adományokkal és más formában. Nagyon köszönjük Bartók Ferencné Borka néninek, aki szállást adott nekünk a kritikus helyzetben és segített átvészelni a nehéz idôszakot.
Köszönettel: Kurucz család
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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!

Védônôi
szolgálat
Baracska, Kossuth u. 29.
Rehus Éva, védônô
Telefonszám: (06-22) 454-560
(06-30) 473-8908
email: vedono@baracska.hu
Tanácsadás
Várandós és nôvédelmi
kedd: 15–16-ig
csütörtök: 12–13-ig
Csecsemô és kisgyermek
kedd: 14–15-ig
csütörtök: 10-11-ig
Orvossal tartott
kedd: 13–14
Dr. Mayer András
csütörtök: 11–12
Dr. Kolumbán Ottilia

Háziorvosok
dr. Mayer András

Tel.: 06-22 580-017, 0620 933-94-87
Rendelési ideje Baracskán
Hétfô: 7.30–9.00
Kedd: 14.00–15.30
Szerda: 7.30–8.00
Csütörtök: 14.00–15.30
Péntek: 7.30–8.00
Rendelési ideje Kajászón
Hétfô: 14–17  |  Szerda: 9–12
Péntek: 9–12

Tóthné dr. Kolumbán Ottília

Tel.: 06-30 395-40-44
Rendelési ideje Baracskán
Hétfô: 12–16  |  Kedd: 8–11
Szerda: 13–16  |   Csütörtök: 8–11
Péntek: 7.30–11
A rendelés helye mindkét orvos esetében: Baracska, Kossuth u. 34.

A tanácsadásokra elôzetes
idôpontegyeztetés szükséges
a fenti elérhetôségeken.

Gyógyszertári ügyelet

Pölöskeyné Máté Valéria,
iskolavédônô
Kozma Ferenc Általános Iskola
Baracska, Templom u. 19.
Tel.: (06-30) 468-2961
Fogadóóra:
péntek 8–9-ig a fejlesztô szobában

Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
Október 5–6.: Ráckeresztúr;
12–13.: Ercsi; 19–20.: Martonvásár;
26–27.: Ráckeresztúr
November 2–3: Ercsi; 9–10.:
Martonvásár; 16–17.: Ráckeresztúr

Kidoboló

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség
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Telefonszámok:

I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
november 4.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
november 20.
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
A szerkesztô
dunkban megjelentetni.

Ügyfélfogadások
A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat
fogadóideje október 14-étôl
Baracskán, a Kossuth u. 31. szám
alatti önkormányzati épületben
(volt E-on iroda) történik.
Családsegítés:
minden hétfôn 9–9.30 óráig
Gyermekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–9.30 óráig
***

Széles Zsaklin falugazdász

október 14-étôl Baracskán,
a Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
(volt E-on iroda) tartja ügyfélfogadását hétfôi napokon 14–16 óráig.
Telefonos elérhetôsége:
(06-70) 436-2454

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
Teleház Klub a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 16–18 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
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2013. október

Meghívó

A Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége

2013. október 12-én, szombaton

szüreti mulatságot
rendez a Faluházban.

12.00 órától

kemencefűtés, kemencés lángos sütés, gulyásleves főzés

13.00 órától	indul a szüreti felvonulás a következő útvonalon:
Faluház – Templom u. („Bendegúz-bolt” előtt kb. 13.15-kor) – Széchenyi u. (Vadas Jánosék előtt kb. 13.30kor) – Kossuth u. (Mol-Őr Kft., „Ida-bolt” kb. 13.45-kor) – Rákóczi u. (Schambi bolt kb. 14.15-kor) – Fehérvári u. – Ország u. – Temesvári u. (Ferencz-Csibi Ernőék előtt kb. 14.45-kor) – Ország u. – Faluház
Néptáncosaink kb. 15.30-kor lépnek fel a Faluház udvarán.
14.00 órától	a Faluházban kézműves vásárral várjuk Önöket a környéken élő népművészek termékeivel, a gyerekek részére kézműves foglalkozásokat tartunk.
16.00 órától

fellép a váli BÍBOR Tánccsoport

17.00 órától

TÁNCHÁZ Végh Péterné (Piroska néni) vezetésével

18.00 órától

ZENE-TÁNC-TOMBOLA

A büfé 14.00 órától nyitva tart.
Eső esetén a felvonulás elmarad, a többi program a Faluházban kerül megrendezésre.
A rendezvény vége: 19 óra
A tombolahúzáshoz szeretettel fogadjuk gesztus jellegű felajánlásaikat.
			

Diákönkormányzat			

Szülői Munkaközösség

Szeretettel várjuk Önt
és kedves családját!

