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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
Október 8-án rendkívüli
képviselô-testületi ülésre került sor. Az ülésen nem volt
jelen Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia képviselô.
– Arról döntött képviselôtestületünk, hogy saját hatáskörben gondoskodik a
temetô melletti rekultivált illegális hulladéklerakó fenntartási idôszakban (5 év)
elvégzendô utógondozási feladatainak teljesítésérôl, melyek megtörténtérôl évente jelentést küld a KDV. Projektiroda részére.
– Testületünk továbbra is támogatni kívánja a szociálisan
rászorulók felsôoktatási tanulmányait, ezért csatlakoztunk a
Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. Erre a célra a 2014. évi
költségvetésben 300 ezer forint keretösszeg kerül biztosításra. A támogatásban részesített pályázók egyéni elbírálás
alapján havonta 1–4 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek. A támogatás mértékének megítélése meghatározott szempontok alapján történik.
– Mivel az iskolai étkeztetés önkormányzati feladat, az
étkezô tanulók nyilvántartásával, a térítési díjának beszedésével kapcsolatos feladatokkal
2013. szeptemberétôl az iskolatitkárt bízta meg testületünk, mely feladat ellátásáért
a 2013/2014-es tanévben havi
bruttó 25.000,- Ft díjazás került meghatározásra.
– Testületünk nem járult hozzá ahhoz, hogy Dr. Sevella
Mária ráckeresztúri fogorvost dr. Megyeri Renáta fogorvos a baracskai fogorvosi rendelôben helyettesítse.
Döntésünkkel el kívánjuk kerülni a baracskaiak esetleges
hosszabb várakozási idejét a
helyi fogászati ellátásra, illetve a túlzsúfoltságot.
– Elfogadásra került a Baracska Község Önkormányzata és
a Baracska Sportegyesület közötti kölcsönszerzôdés tervezete és felhatalmazást kapott a
polgármester a szerzôdés alá-

írására, valamint döntés született a sportpálya öltözôjének
felújításához és átalakításához nyújtandó önkormányzati kölcsön folyósításának
ütemezésérôl.
– Testületünk úgy döntött,
hogy nem nyújt be támoga
tási igényt szociális célú
tûzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítô állami támogatásra, mivel a helyi önkormányzatok szociális célú
tûzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítô támogatásról szóló
57/2013. (X. 4.) BM. rendeletben foglaltak alapján számított költségekre (önrész, elôre
nem ismert szállítási költség,
stb.) nem tud fedezetet biztosítani a költségvetésben tervezett szociális segélykeretbôl.
– Kérelem alapján döntöttünk
arról, hogy az erdélyi közösség térítésmentesen vehesse
igénybe október 12-én a Faluházat az Erdélyi Találkozó
megrendezéséhez.
– Testületünk kinyilvánította
azon szándékát, hogy Baracska község szabályozási tervét
és helyi építési szabályzatát - a
baracskai Sportteleptôl Délre fekvô, jelenleg Lf3-as övezeti besorolású (falusias lakóövezet) ingatlanok vonatkozásában – módosítani kívánja. Megbízta a jegyzôt, hogy a
következô soros testületi ülésre készítse el a korábbi tárgyalások, írásos tervezetek alapján a megrendelô, tervezô
és finanszírozó közötti háromoldalú Településrendezési szerzôdést, mely részletesen tartalmazza a szabályozási
terv és építési szabályzat módosítása során az érintett felek
jogait és kötelezettségeit.
– Egyebek napirendi pontba
a polgármester úr válaszolt a
PIT Bizottsági ülésen feltett
kérdésekre. Elmondta, hogy
a Kossuth utca 18. szám alatti ingatlan egyik lakrészét a
sportöltözô felújításának idejére a sportegyesület kapta
meg használatra. Az épületben
csôtörés volt, a hibafeltárás és
elhárítás folyamatban van. A
rendôrség részére rövid idôn
belül átadásra kerül az iroda,

melynek PVC padlózási munkálata van még hátra.
– Képviselôi felvetés történt a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének megszûnésérôl. Elhangzott, hogy a helyi postahivatal mûködésével kapcsolatosan tegyen bejelentést az önkormányzat a posta illetékeseihez, mivel az utóbbi idôben a
lakosság részérôl sokan elégedetlenek az ott folyó munkával. Majd a Fejér Megyei Hírlapban megjelentekhez kapcsolódóan (ráckeresztúri ügy)
hangzott el vélemény.
Az október 30-án megtartott
soros képviselô-testületi ülésen nem vett részt dr. Mayer
András képviselô.
– Elsô napirendi pontként
a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb
eseményekrôl szóló írásos
beszámoló került megtárgyalásra.
– Módosításra
került
az
önkormányzat 2013. évi
költségvetésérôl szóló 2/2013.
(II. 01.) rendelet. Az önkormányzat és a hozzátartozó önállóan mûködô és gazdálkodó valamint az önállóan mûködô költségvetési
szerveinek módosított kiadási fôösszege valamint bevételi fôösszege 271 395 ezer forintban került megállapításra. Fenti fôösszegbôl Baracska
Község Önkormányzatának
módosított kiadási fôösszege
valamint bevételi fôösszege
217 905 ezer forintban került
megállapításra.
– Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I–III. negyedévi teljesítésérôl szóló tájékoztatója alapján a bevételi fôösszeg 200 814 ezer forintban, a kiadási fôösszeg
143 369 ezer forintban került megállapításra. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi
költségvetésének I–III. negyedévi teljesítésének bevételi fôösszege 38.091 ezer forintban, a kiadási fôösszege
36 997 ezer forintban került
megállapításra.

–A
Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013. évi
ügyviteli költségeinek ös�szegét az elôterjesztés szerinti 268 017 Ft-tal hagyta jóvá
testületünk, s ezzel az összeggel történô tervezést javasolta
a 2014. évi költségvetésnél is.
–A
Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013. I–III.
negyedévi
gazdálkodásáról
szóló beszámolója 15 625
ezer forint kiadási fôösszeggel
és 30 386 ezer forint bevételi fôösszeggel került megállapításra.
– Módosításra került az áprilisban elfogadott 2014. évi
költségvetési koncepció. A
módosításban szerepel a folyamatban lévô sportöltözô
felújításához nyújtandó támogatás, a háziorvosi orvosi és fogorvosi rendelôknél
kialakítandó mozgáskorlátozott illemhely költsége és betervezésre került a Vasút utcai kerékpárút folytatásában
a régi Országút közvilágításának megoldása. A módosított 2014. évi költségvetési
koncepció bevételi fôösszege
és kiadási fôösszege 232 474
ezer forintban került megállapításra, melybôl az önkormányzat bevételi és kiadási
fôösszege 181 129 ezer forint
a Polgármesteri Hivatal koncepciójának bevételi és kiadási
fôösszege 51 345 ezer forint.
– Szeptember 16-án rendelet
alkotott testületünk a közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókról. A rendelet hatálybalépését november 1-jében határoztuk meg. Idôközben az
alapvetô jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult és
kérte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV.
törvény bizonyos szövegrészeit, pontosan azokat, amelyek
alapján önkormányzatunk is
elkészítette a helyi rendeletét.
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Emiatt döntött úgy képviselôtestületünk, hogy a 15/2013.
(IX.17.) önkormányzati rendeletét nem lépteti hatályba. Ezért annak közzétételére - az elôzô számban történt
jelzéstôl eltérôen – nem kerül
e lapszámban sor.
– Jogszabályi változás követ
keztében
módosult
az
önkormányzatunknál
használt szakfeladatrend, melyet
képviselô-testületünk elfogadott.
– Elfogadásra került Baracska
Község Önkormányzata és a
Baracskai Polgármesteri Hivatal 2014. évi belsô ellenôrzési
terve.
– 5 igen és 1 nem szavazattal
elfogadásra került a jegyzô által elkészített háromoldalú
Településrendezési szerzôdés.
(Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: Szûcs Norbert.)
– Egybehangzó igen szavazattal fogadta el testületünk azt
a határozatot, amely a Baracskai Polgármesteri Hivatal köztisztviselôivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvekrôl szól.
– Szintén egybehangzó igen
szavazattal történt az elfogadása a kötelezô felvételt biztosító iskola felvételi körzetrôl.
– Kérésükre, 2013. december 6-án 17.00–20.00 óráig térítésmentesen biztosítja képviselô-testületünk a Faluházat a Baracskai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Mikulás napi rendezvényére. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia, Szûcs
Norbert, nemmel szavazott
Pintérné Bernyó Piroska.)
– Tárgyalásra került a Szent
László Völgye – Bóbita Óvoda intézményvezetôjének és
helyettesének kérelme, melyben az óvoda nyitva tartásának módosítását kezdeményezték. A körültekintô döntéshez testületünk további
adatszolgáltatást kér a soron
következô képviselô-testületi
ülésre, melyre a napirend tár-
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gyalásához meghívja az óvoda
vezetôjét és helyettesét.
– Elfogadta testületünk a polgármester és igazgatási elôadó
írásos tájékoztatóját az ápolási
díjak felülvizsgálatáról. (A napirendi pont tárgyalása után
Szûcs Norbert képviselô távozott az ülésrôl.)
– Sorkerült a többször elnapolt védônôi beszámolók
megtárgyalására. A jelenlévô
Rehus Éva körzeti védônôhöz
és Pölöskeyné Máté Valéria iskolai védônôhöz intézett kérdések megválaszolása után elfogadásra kerültek a védônôk
2012. évi munkájáról szóló
beszámolók.
– Elfogadta
testületünk
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
beszámolóját a II. számú háziorvosi körzet elmúlt évi munkájáról.
– Az I. számú háziorvos körzet beszámolója dr. Mayer
András távolléte miatt ismét
elnapolásra került. (Az elnapolásra szavazott: Boriszov
Zoltán, dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, az
elnapolás ellen szavazott: Becsei Andrásné, tartózkodott
a szavazástól: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.)
– Arról döntött képviselôtestületünk, hogy Megállapodást köt a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatások 2014. január 1-jével
történô biztosítására. Felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására. (A
helyi könyvtár mûködése addig szünetel.)
– A Martonvásári Mentô
szolgálat
megkeresésére
úgy határozott testületünk,
hogy
40 000 Ft
támoga
tást nyújt egy db. légzésjavító készülék vásárlásához egy
mentôautóba.
– A polgármester tájékoztatást
adott a helyi vízkárelhárítási
terv készítésére vonatkozó
megállapodásról, amely terv
elkészülte januárra várható.
– A korábbi ülésen felvetett
problémákra a jegyzôasszony
tájékoztatást adott a 7-es út
melletti
burgonyaárusításról (ami azóta megszûnt), a
Közép-Dunántúli
Környe-

zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
levelérôl, melyben a sertéstelep bûzhatásával kapcsolatos eljárás eredményérôl írnak, (amely fellebbezés miatt
még nem jogerôs) valamint a
Kossuth utca vége felé található romos épület állapotáról.
A tájékoztatást követôen az
épületre vonatkozóan a Dunaújvárosi Építési Hatóságtól
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történô szakvélemény beszerzésére kérte fel testületünk a
jegyzôasszonyt.
– A képviselô-testület megismerte a VIDIKON KFT.
tervpályázatát Baracska község
térfigyelô
rendszerének kiépítésére. A megvalósításhoz keressük a pályázati
lehetôségeket.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Alpolgármesteri sorok

’56-ra emlékeztünk
Október 22-én a Faluházban tartottuk meg azt a községi
ünnepet, amelyen az 1956-os forradalom és szabadságharcra, annak hôseireés áldozataira emlékeztünk. Az már mindenki számára természetes, hogy a községi ünnepek elmaradhatatlan közremûködôi a Kozma Ferenc Általános Iskola
tanulói. A polgármester ünnepi beszéde után ôk szerepeltek
most is. Egy általános iskolai tanuló az ’56-ban történtekrôl
ugyan minden évben hallhat tanítójától, az ünnepi szónokoktól, láthat korabeli dokumentumokat, olvashat verseket, epizódokat, de még nem rendelkezik annyi történelmi ismerettel és élettapasztalattal, hogy az 57 évvel ezelôtti
forradalmi hangulatot megértse, annál kevésbé mivel még
szülei elôtt is csak a történelembôl, esetleg a nagyszülôk elmondásaiból ismertek az események. Mindezek ellenére az
emlékesten olyan érzékletesen, fegyelmezetten adták elô
mûsorukat, amely mindenképpen elismerést érdemel. Új
dalaival az énekkar is megmutatta hangerejét, tudását.Németh Nóra tanuló furulyaszólója és Reiner Renáta tanárnô
gitárkísérete pedig még ünnepélyesebbé tette a mûsort.
Közismert, hogy január 1-jétôl nem az önkormányzat a
fenntartója a Kozma Ferenc Általános Iskolának. Örömmel
tapasztaltam, hogy az iskola településünk közéletéhez való
viszonya ezzel mit sem változott, nem érzékelhetô elszakadás. Még a más településekrôl bejáró, itt tanító pedagógusok
is megtisztelték jelenlétükkel községi emlékünnepünket. A
megemlékezésen részt vettek az önkormányzat képviselôi, a
BV. intézet képviselôje, az iskola és óvodavezetôi, Tóth Béla
plébános úr és a helyi civil szervezetek vezetôi, képviselôi,
továbbá mindazon lakosok, akik a falu közösségével együtt
akartak emlékezni a történelmivé vált eseményre.
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete nevében köszönetemet fejezem ki az emlékmûsorban szereplô
tanulóknak, a felkészítô pedagógusoknak; Adorjánné Vadas
Katalinnak és Reiner Renátának, Gráczer László igazgatóhelyettesnek hangosítási és képmegjelenítési munkáját valamint Kupi Gábor népmûvelô közremûködését.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Gratulálunk Doktor Úr!
Egy baráti beszélgetés során szereztem
tudomást az alábbi hírrôl, melyet most
örömmel megosztok a tisztelt baracskaiakkal.
Dr. Hargitai Ferenc nyugalmazott háziorvosunk 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként október közepén vehette át azt a GYÉMÁNTOKLEVELET, amelyet a Semmelweis Egyetem jelenlegi rektora és dékánja
aláírásával 2013. október 12. napján Budapesten állítottak ki annak bizonyságául,
hogy a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1953. augusztus 21. napján avatták
orvosdoktorrá.
Egy kis ízelítô a 60 évbôl: gyógyító munkáját a BM határôrségnél kezdteHargitai
doktor úr, a Fôvárosi Tanács helyettes orvosaként folytatta, majd a pesthidegkúti,
késôbb a Tétényi úti kórházban volt segédorvos. Közben belgyógyász szakorvosi oklevelet szerzett és általános orvos-

tan szakorvosi vizsgát tett. Körzeti orvosként 1966-ban került Baracskára, majd
a 2000. évi egészségügyiszervezeti átalakulás utánvállalkozó háziorvosként gyógyította településünk apraját és nagyját egészen 2002-ig, mikor ispraxisát eladta.Mint háziorvos ugyan nyugdíjba
vonult, de önálló orvosi tevékenységet
végzôként betegei megelégedésére – saját rendelôjében – még éveken át folytatta a gyógyító munkát, s feladatot vállalt a
központi ügyeleti rendszerben is. Évtizedekig volt a helyi Vöröskereszt Alapszervezet elnöke. Mint egykori vöröskeresztes titkár tanúsíthatom, hogy a véradásszervezés és egyéb vöröskeresztes feladatok mellett számtalan egészségügyi felvilágosító elôadást tartott a helyes táplálkozás, a betegségek megelôzése, a már
kialakult betegségek megfelelô kezelése
érdekében. Sokan tanultuk meg tôle az
elsôsegélynyújtás alapismereteit és kap-

tunk gyógyírt bajainkra. Mindig bizalommal lehetett hozzá fordulni, türelmes,
korrekt szavai, tanácsai is energiát adtak,
javították közérzetünket.
A szakmai munkán túl a község közéle
tébôl is kivette részét. Volt tanácstag, s
több cikluson keresztül képviselô. 2007ben Baracska község Díszpolgárává választotta az akkori képviselô-testület.
Doktor úr nyugdíjasként is példát mutat
az egészséges életmódhoz, gyakran látom
sétálni, a nyár folyamán többször találkoztam is vele. Mindig van egy két kedves szava az ôt üdvözlôkhöz, továbbra is
érdeklôdéssel figyeli a falu közéletét.
Tisztelt Doktor Úr!
Baracska Község Önkormányzat Kép
viselô-testülete és sok-sok lakója nevében
gratulálok a gyémántoklevélhez, jó pihenést és további boldog éveket kívánok!
Becsei Andrásné
alpolgármester

I s ko l a

A szüreti mulatság emlékei…
2013. október 12-én, szombaton rendeztük meg a hagyományos szüreti felvonulásunkat és mulatságot. Idén is hasonlóan folytattuk az elôzô évek új kezdeményezését.
Fontosnak
tartottuk,
hogy ez a nap elsôsorban a gyerekekrôl,
a hagyományôrzésrôl, a régi értékek
felidézésérôl szóljon. Ennek érdekében
részletekig megtervezve megbeszélést tartottunk a szülôi munkaközösség tagjaival.
Egyhangúan elégedettséggel emlékeztünk
a tavalyi sikeres rendezvényre, és elhatároztuk, hogy az idei évben is egy estig tartó gyermekbarát programot szervezünk a
pedagógusaink és a szülôk bevonásával.
Nagy örömünkre napfényes ôszi reggel
köszöntött ránk október 12-én. A baracskai hintók, lovasok 12 órától gyülekeztek az elôzô nap Markovics Ágnes tanárnô
és 8. osztályosok által gyönyörûen feldíszített Faluház udvarán. Délelôtt megérkeztek a szülôk és lázas munka kezdôdött
Csepkéné Varjas Éva vezetésével. Elôzô
évekhez hasonlóan Gyócsi József kenyeret, Orosz István szódavizet adományozott, mely felajánlásokat ezúton is köszönünk. Kemencefûtés, gulyásleves fôzés és
szendvicskészítés vette kezdetét. Közben
folyamatosan érkeztek az anyukák, nagymamák által készített finomabbnál finomabb sütemények, valamint a felajánlott

tombolatárgyak. Dél körül megérkeztek a
néptáncos gyermekek, szüleikkel és a pedagógusokkal együtt készülôdtünk a felvonulásra. A bíró és bíróné feladatát ezúttal Kocsis Kristóf és párja, volt tanítványunk Mészáros Aliz látta el. A hintós, lovas kocsis menet jókedvû énekkel indult
el. Tangóharmonikán játszott a váli zenész
Segesdi András. Néptáncosaink öt helyen,
a falu nagy részét érintve adták elô táncukat, melyet Vajda Rozália néptánctanár tanított meg a gyerekeknek. Mindenhol sokan várták ôket, szépen megterített asztallal, süteményekkel, üdítôkkel kedveskedtek nekik. Ezalatt a Faluházban pedagógusaink, valamint a baracskai hímzô szakkör kézmûves foglalkozásokat tartottak az
érdeklôdôknek. A kemencében fokhagymás, szalonnás kenyérlángost sütött Kovács Zoltán, a bográcsban pedig gulyásleves készült Gyarmati István irányításával.
16 órától a váli BÍBOR tánccsoport mutatta be színvonalas elôadását. 17 óra után
Végi Péterné (Piroska néni) vezetésével
táncházat tartottunk, s a közös mulatozásba kicsik-nagyok, gyermekek, szülôk,
tanárok egyaránt aktívan részt vettek. A
táncház után került sor a tombolahúzásra,
ahol a sok adományozónak köszönhetôen

nagyon sokan nyertek. A fônyeremény
Csapóné Fésû Katika gyönyörû tortája
volt.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a felvonulás rendben, fegyelmezetten lezajlott,
és tanulóink példás magatartást mutattak a rendezvény teljes ideje alatt. 19 órakor zártuk a napot, melyrôl sok élmén�nyel gazdagodva, kissé fáradtan, de boldogan távozott mindenki.
Köszönetet mondunk támogatóinknak:
Kupi Gábornak, Péteri Lôrincnek és Andreának, Járányi Józsefnek és Moharos Bélának, Csepke Sándornak, Paizs Norbertnek, Vadas Józsefnek, Mészáros Aliznak
és Kocsis Kristófnak, Csapó Andrásnak és
Bagdi Imrének, Gyócsi Józsefnek, Orosz
Istvánnak, Katona Mihálynak, Gyarmati Istvánnak, Kovács Zoltánnak, a hímzô
szakkör minden tagjának, Végi Péterné Piroskának, Takács Zsuzsinak (100-as bolt),
Schamberg Istvánnénak, Dombai Jánosnak, Ferencz-Csibi Ernônek és feleségének, Becsei Andrásnénak, Vadas Katinak,
Oláh Idának, Szûcs Norbertnek, Fodor Józsefnek, Baranyai Istvánnak, Polgár Ágnesnek, a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának Tordasról,
Markovics Ágnesnek és férjének, Tavaskert
Fogadónak (Szorcsikné Ica), Terraplaza
Kft-nek (Kárpáthegyi Péter), és az összes
lelkes szülônek, nagymamának valamint
minden „névtelen” segítônknek, hogy
hozzájárultak e nap sikeréhez.
Kárpáthegyi Józsefné, igazgató
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Bóbita Krónika
Az idei évben
óvodánkban
az
eddigiektôl
eltérôen „Egészségnapunkat”
majd 2 hétig tartó „Egészséghétre” változtattuk. Már
szülôi értekezleten tájékoztattuk a megjelent szülôket a
tervezett programokról, melyek aztán plakát formájában
is megjelentek. Minden csoport elkészítette az általa vállalt tevékenység illusztrációját,
melyet az aula központi falára helyeztünk el, így mindenki
pontosan, napról-napra tájékozódhatott az eseményekrôl.
Fô jelképünk, mottónk az
egészséges Makk Marci lett, melyet minden csoport változatos technikával
készített el: ki festve, ki különbözô
magokkal
díszített módon, hozzá egy aranyos verset, indulót mondogatva: „Makk Marci egy derék gyerek, mindig vidám sokat nevet. Játszik, ugrál, tornászik, hóban csúszkál, nem
fázik. Télen-nyáron jól mulat, mert egészséges, mint a
makk!” Ehhez kapcsolódott
október 3-án „Kipp-kopp meséje” címû bábelôadás, melyet
nagy érdeklôdéssel és örömmel néztek meg a gyerekek.
Október 7-én, hétfô délelôtt
10 órakor tartottuk szokásos
tûzriadónkat, melyrôl már az
elôzô napokban beszélgettünk
a gyerekekkel, felelevenítettük
a várható hangjelzést, az ilyenkor fontos és betartandó szabályokat, és a mindig elénekelt „Ég a város, ég a ház is…”
kezdetû dalt..
A következô nap az „Ételed az életed” jegyében zajlott. Csoportonként elkészítettük a táplálék piramisokat; az összegyûjtött újságokból kivágtuk az egészséges-egészségtelen ételek képeit, szétválogatva, rendszerezve felragasztottuk azokat
egy háromszög formába, s
közben megbeszéltük mibôl

mennyit kell, vagy lehet elfogyasztani. Ezalatt a tornaszobában szorgoskodó anyukakezek készítettek a gyermekeknek gyönyörû, ínycsiklandozó tálakat az általuk behozott finom gyümölcsökbôl,
zöldségekbôl,
magokból.
Körtesünik kínálgatták tüskéiken az óriás szôlôszemeket,
apró kenyérfalatkák tetején
finom tojáskrém, zakuszka,
orda, sajtfélék sorakoztak,
mellette zöldségekbôl, magokból kirakott figurák kínálgatták csábítóan magukat, gyümölcssalátából lehetett enni
igény szerint. Nem volt olyan
kisgyermek, akit nagyon
noszogatni
kellett
volna a kóstolgatásnál.
A szerdai „Fogas”
napunkon fogászati szûrésre mentünk a gyerekekkel, ahol mindenkinek megnézték a fogait és jelzést kaptak arról, hogy
kinek kell majd visszalátogatni szüleivel kezelésre. Majd érdekes elôadással érkezett hozzánk a védô néni, megismerkedtünk a „Fog” részecskéivel,
a tejfogakkal, csontfogakkal,
a helyes fogápolással, fogápoló szerekkel. Kirakták a gyermekek a az egész alsó-felsô
fogsort a metszô, szemfog,
kisôrlô, nagyôrlô fogacskákból. Beszélgettünk arról, hogy
miért fontos sokat rágni, miért kell rendszeresen „karbantartani” fogainkat, mi történik
akkor, ha valamelyik kilyukad,
hogyan gyógyítja meg a fogorvos a elromlott fogainkat. A
játék végén ügyességi feladatok következtek, szétvágott
puzzle képeket lehetett összerakni csoportokban, természetesen mi más is lehetett volna a
megoldás, ha nem a Fog!
Csütörtökön
következett
„Mozdulj rá!” programunk,
melyet szerda este 6 órakor
egy szülôket megmozgató torna elôzött meg. Sajnos a részvétel igen csekély volt a szülôk
részérôl: 3, az óvodai dolgo-

zókból pedig 9-en jöttek vis�sza, de aki részt vett ezen az
esti tornán, az bizony jól megmozgathatta minden porcikáját. Másnap reggel mindenki
sportos öltözékben érkezett,
a szülôk elôtt is nyitva volt
az óvoda, hiszen mindenkit
meginvitáltunk egy kis közös
délelôtti programra. Tízórai
után kivonultunk az udvarra
és közösen elmondtuk a Makk
Marci indulót, majd következett Pinokkió zenéjére egy
kis bemelegítô torna. Majd
az udvar különbözô területein ügyességi feladatok várták
a gyerekeket: volt zsákba futás, karika ugróiskola, tojás
egyensúlyozás kanállal, talicskatolás labdával, gólyalábazás
akadálykerüléssel, kötélhúzó
verseny és nem utolsó sorban
bólyákkal, hidakkal, hengerekkel kirakott, akadálykerülô
kerékpározás, motorozás a
Kresz-pályán. Az udvar területén gesztenyéket rejtettünk el,
melyeket a gyermekek kíváncsian keresgettek és gyûjtöttek
össze kis kosarakba, s ezekbôl
ötletes kis figurák készültek.
Egész délelôtt hûsítô limonádé
várta a teraszon a szomjas, kipirult arcú gyereksereget. Pénteken megpucoltuk és felkarikáztuk a megmaradt sárgarépát, melyet a „Répa” mese
bábozása után örömmel ropogtattak a gyerekek, az udvari játék ideje alatt pedig Marika néni készített finom mustot
a hozott szôlôbôl, melyet szí-

vesen kóstolgattak a gyerekek.
Október 14-én, hétfôn tízórai után a Maci, az Alma és
a Pöttyös labda csoport kirándulni indult a Budakeszi
Vadasparkba. A sok kis gyermek örömmel hozta kis hátizsákját kora reggel, ebbe pakoltuk be az aznapi hideg ebédünket, szendvicset, almát, ásványvizet, s persze egy kis nassolni valót is vittünk az útra. A
biztonsági övekkel ellátott buszokon vidáman és érdeklôdve
utaztak a gyerekek, láttuk útközben a forgalmas sztrádát,
a vasúton közlekedô vonatokat, az ôszi levelekkel beborított erdei, kanyargós ösvényt.
A parkban sokféle kis állatot figyelhettünk meg, néhányat közülük meg is simogattunk, etettünk. Kisebb csoportokban felmentünk a Kilátó
legfelsô emeletére is, ahonnan
gyönyörû kilátás nyílt, távcsövön keresztül is láthattuk az
ôszi erdô gyönyörû színfoltjait. Hazafelé egypáran elbóbiskoltak a buszon, fáradtan, de
sok-sok élménnyel érkeztünk
vissza az óvodába, ahol már a
szülôk kíváncsi serege várakozott.
A projekt végén visszahozott
szülôi kérdôívekbôl sok pozitív visszajelzés érkezett a programokkal, élményekkel, tájékoztatással kapcsolatban, melyet utólag is köszönünk az
óvoda dolgozói nevében!
Kupiné Böcsödi Ildikó

Bóbita futball
A nyár folyamán megkeresték óvodánkat, hogy lenne-e
kedvünk csatlakozni a körzetben induló Intézményi Bozsik
Programhoz, melynek lényege
a mozgás, a labdajáték megszeretése, a sportszerû magatartás megtartása. Mivel az
óvodának már régóta van saját kis focikapuja, esetenként
focizni is szoktunk pár lelkes kisgyermekkel, azt gondoltam nem lehetetlen a felkérés. Szeptemberben sike-

rült 11 fô 5–6 éves kisgyermeket beszervezni a csapatba
(min. 10 fô/ csapat), akiknek
a szülei tudták azt garantálni,
hogy a tanévben szervezendô
4 kötelezô tornára el tudják
hozni gyermekeiket. 10 fiú
és 1 lány alkotja a kis csapatot, heti egyszer, pénteken 45
percben tudunk a tornaszobában elôkészítô-alapozó feladatokat gyakorolni a gyerekekkel. Elsô alkalommal kis
bemelegítô futó-, gimnaszti-

idoboló
KÓvodaz  |  Egyház

6
kai gyakorlatokat végeztünk,
majd labdavezetô feladatokat
gyakoroltunk, párokban rövid
kis átpasszolást próbálgattunk,
majd megbeszéltük a legfontosabb szabályokat, amit mindenkinek be kell tartani a játékok során. Ezután következett egy kis foci gumilabdával,
mely során a gyerekek ügyesen terelgették a labdát az ellenfél kapuja felé. Igyekeztek
a megbeszéltek szerint dolgozni, figyeltek egymás testi épségére. Az edzés végén barátságosan kezet fogtunk egymással. Ekkor 2-en hiányoztak betegség miatt, sôt a következô
edzés fényképezkedés miatt
elmaradt. Az ôszi körzeti tor-

na Martonvásáron, a futballpályán került megrendezésre 2013. október 26-án.
A fesztivál elôtt pár nappal
értesültünk csak a szombati tornáról,ezért erre az alkalomra csak 8 kisgyermeket tudtak szülei elhozni (betegség, egyéb program miatt). Velünk együtt részt vettek a váli, ráckeresztúri,
martonvásári, ercsi-i csapatok is, több mint 60 kisgyermek. Nagyon szép idô fogadott bennünket délután
1 órakor, s a pályán pedig
különbözô mûhelyek voltak
berendezve. Az elôkészületek
kicsit
sokáig
tartottak,
(megkülönböztetô
mezek

2013. november

kiosztása, csapatok elosztása, segítôk, fényképészek kijelölése, szülôk pályán kívüli elhelyezése stb.) kb. 2 órakor kezdôdött el a program.
A mi kisgyermekeinket 3
különbözô csapatba osztották
el, egyikkel Piroska néni, másikkal jómagam tartott, a három egyedül maradt kisgyermek pedig más óvó néni felügyelete alá került, de ügyesen
és bátran végezték a feladatokat. Volt bólyakerülô labdavezetés lábbal, kézzel, kapura lövô gyorsasági verseny és
két kapura foci. Kétszer tartottunk kis pihenôt, amikor a
gyerekek tudtak inni, pihenni,
ill. WC-re menni. Kb. 1/4 4-ig

tartott a torna, sokan már a
végére elfáradtak, fôleg a megszokott délutáni pihenô is hiányzott a gyerekeknek. A körzeti szervezô a torna végén értékelte és megdicsérte a gyermekek munkáját, lelkesedését,
minden csapat kapott egy érmet és fejenként egy-egy sportszeletet, melyet vidáman majszolgattak a kis sportolók. Végül készítettünk egy közös csoportképet, melyet mellékelve
közzéteszünk a Kidoboló hasábján. Ez alkalommal egyben
megköszönöm a szülôk segítô
közremûködését, hogy gyermekeikkel hozzájárultak a tevékenység sikeréhez!
Kupiné Böcsödi Ildikó

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Mindenszentek – templomunk búcsúja

„Aki megvall engem az emberek elôtt, én
is megvallom ôt mennyei Atyám elôtt” –
ígérte Jézus. Az apostolok korától kezdve
számtalan keresztény vállalta a vértanúhalált hitéért. ôk a vérükkel vallották meg az
Urat. A sok névtelen szentnek nem tudtak külön-külön emléknapot szentelni,
ezért a IV. századtól kezdve e napon emlékezik meg minden szentjérôl Egyházunk.
609-ben szentelte fel IV. Bonifác pápa keresztény templommá Szûz Mária és az
összes vértanú tiszteletére a római Panteont. A IX. században IX. Gergely pápa
november 1-jére tette az ünnepet. Ez az
ünnep a legrangosabb ünnepeink közé
tartozik, örömünnep. Ünnepeljük a szenteket, akik eljutottak életük végsô céljára, Isten örök Országába. Imádkoznak,

közbenjárnak értünk, a földi Egyházért és a szenvedô Egyházért, vagyis azokért az elhunytakért, akik még a tisztítóhelyen vezekelnek bûneikért. Reméljük, hogy egyszer együtt fogunk ünnepelni. Ezzel a bizalommal emlékezünk meg
elhunyt szeretteinkrôl másnap, halottak
napi szentmisén és a temetôben.
Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika elôtti téren a boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi
testvért.
A szentmisét Erdô Péter bíboros mutatta
be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo
Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. A boldoggá avatáson Európa minden országa képviseltette magát.
Sándor István 1946-ban tett örökfogadal-

mat. Szerzetes testvérként nyomdász volt
a rákospalotai szalézi nyomdában. A Katolikus Ifjúmunkás Szervezetben munkásfiatalokkal foglalkozott. 1950-ben azonban a többi renddel együtt a szalézi rend
mûködését is betiltották. Kiss István álnéven a Persil gyár dolgozója lett. A fiatalokkal továbbra is tartotta a kapcsolatot, kirándulásokat szervezett nekik, hittant tanított. 1952 júliusában letartóztatták és a
Budapesti Hadbíróság kötél általi halálra
ítélte. Az ítéletet 1953. június 8-án végrehajtották. Egy nagylelkû áldozatra képes
közbenjárót és példaképet tisztelhetünk
személyében.
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

Ez a kép legutóbbi gyülekezeti – családos kirándulásunk alkalmával készült. Libegôvel
felmentünk a János-hegyre,
nagyon szép és kellemes sé-

tát tettünk az ôszi erdôben.
A húsz fôs csapatban minden
korosztály képviseltette magát 2,5 éves kortól 70 éves
korig. A távot mindenki sike-

resen teljesítette. Következô
közösségépítô
programunk
közös adventi koszorúkészítés lesz, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Idôpontja: november 30.,
szombat, du. 2 órától. Aki szeretne ebben részt venni, kérem, elôzetesen jelezze (nov.
25-ig).
Már most hirdetem karácsonyi alkalmainkat: mûsoros
szentesti áhítat – december
24-én 17 órakor, melyre a ta-

valy „debütált” szülôi kórus új
tagokkal bôvülve újabb meglepetéssel készül; karácsony
mindkét napján 10 órakor
úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet; december 31. 18 óra – óévzáró
esti áhítat; január 1. 10 óra –
újévkezdô istentisztelet.
Karácsony ünnepére készülve
áldott adventi idôszakot kívánok mindenkinek!
Dombi Ferenc
lelkipásztor
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Temetôi Hírek
Tisztelt Temetôlátogató!
Amint az elôzô cikkben olvashatták, megtartottuk a meghirdetett temetôrendezést.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki
idejét és erejét nem kímélve segítségünkre volt abban, hogy Halottak Napi megemlékezésünket is rendbetett környezetben tarthattuk.
Ugyanakkor sajnálom, hogy a Kidoboló
elôzô számában megjelent, Plébános úr
által is közvetített, valamint a falutáblára kihelyezett hirdetés ellenére alig voltunk többen a „szokásosnál”. De bizakodó ember vagyok: remélem, legközelebb
többen leszünk – mert a rendet csak közös összefogással tudjuk megteremteni!
Másképp nem.
Ismét szeretném jelezni, 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,

Közösség

Néptáncolni
vágyók
figyelem!
Szeretnénk Baracskán egy vegyes
korcsoportú néptánccsoportot megalapítani.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk
a Faluházban tartandó megbeszélésünkre.
Idôpont: november 29., 18:00 óra
Nem szükséges néptáncos elôélet!
Olyan érdeklôdôket várunk (szólóban
vagy párban) akik szeretik a népzenét,
néptáncot és szeretnek táncolni!
Kupi Gábor, Végi Péterné
faluház, 06-30 678-5726
A Baracskai Gyermekekért Együtt
Alapítvány tisztelettel megköszöni a
2012. évben részére átutalt SZJA 1%át, amely 89 964 forint volt. Ezen ös�szeget tanulmányi kirándulások támogatására és tanulmányi versenyek támogatására fordítottuk.
Továbbra is várjuk személyi jövedelem
adójuk 1%-át.
Számlaszámunk:
11736082–20054317
Kiss Tamásné
Székely Miklósné
elnök
titkár

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 komposzt újrahasznosításáról. A tisztaság megtartása érdekében pedig kérjük, ne spóroljuk meg azt
a néhány métert a szemétgyûjtôig. Újból
nyomatékosan kérjük, figyeljünk minderre, mert sajnos a komposztáló tele van
mûanyaggal és fenyôvel – ezek nem elbomlóak (!); a jelzôtáblák és a locsolókannák egy részét már valakik eltulajdonították; nem csak a kijelölt hely van
tele szeméttel… Temetôi bevételeink sajnos nem teszik lehetôvé, hogy a rendben
tartáshoz külön embert foglalkoztassunk.
A félreértések elkerülése végett jelzem,
hogy az Egyházfenntartói Járulék NEM a
temetô, hanem a református egyházközség mindennapi hitéletének fenntartására szolgál!

Néhány szó az autós köz
lekedésrôl: azért írom,
mert vannak, akik még
nem értik, hogy a mellékelt tábla (körforgalom)
jobbratartási
kötelezettséget ír elô – amint a táblán látható nyilak is jelzik. Azaz, aki autóval hajt be a
temetôbe, befelé az alsó kriptasoron kell
haladni, visszafelé pedig az eddig is megszokott módon. Természetesen ez azt is
jelenti, hogy a haladási útvonal mentén
ne parkoljunk, mert ezzel akadályozzuk
autós társainkat.
Bízom benne, hogy a továbbiakban (aki
eddig nem tette) jobban oda tudunk figyelni a rend betartására mind a szemételhelyezés, mind a közlekedés terén, hogy
a temetôbe érkezvén nyugodtan tudjunk
emlékezni elhunyt szeretteinkre. Ehhez
további áldást és békességet kívánok!
Dombi Ferenc
lelkipásztor
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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
November 23–24.: Ercsi; 30–dec. 1.: Martonvásár
December 7–8.: Ráckeresztúr;
14–15.: Ercsi; 21–22.: Martonvásár;
28–29.: Ráckeresztúr

Kidoboló

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Telefonszámok:

I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
december 4.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
december 12.
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.

2013. november

Ügyfélfogadások
A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat
fogadóideje október 14-étôl
Baracska, 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
Zöldszám: (06-80) 323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

