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a római katolikus templomba
a hagyományos Karácsonyi Hangversenyre,
a Kozma Ferenc Általános Iskola és a Dalkör mûsorára.
Ezt követôen pedig mindenkit szeretetvendégségre vár
a Faluházi fenyôfához.
A forralt bor, tea és a bejgli mellé pedig
a „Karácsonyi Ének” c. zenés színjátékot ajánljuk a
Baracskai Dráma Klub elôadásában, a Faluház nagytermében.
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Polgármesteri sorok

Tájékoztató Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2013. évi munkájáról
Képviselô-testületünk az idei
esztendôben is az elfogadott
munkaterve alapján ülésezett, megtárgyalta a kitûzött
napirendi pontokat, illetve
igazodott a mindenkori aktuális kérdések és döntések
szükségességéhez.
Bár még nincs vége az évnek,
hiszen még egy alkalommal
várhatóan ülésezünk, de az
eddig eltelt idôszakban ös�szesen 21 alkalommal tartott ülést a képviselô-testület,
14 alkalommal találkoztak a
Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési
Bizottság
tagjai. A képviselô-testület
eddig 278 határozatot hozott
és 13 rendeletet alkotott.
A Pénzügyi, Informatikai és
Településfejlesztési Bizottságunk 206 határozatával segítette elô a képviselô-testület
döntéseit.
Az idei esztendônket is óvatos optimizmussal kezdtük,
hiszen hosszú évek tapasztalata az, hogy saját magunkon kívül másra nem számíthatunk. Idei évi költségvetésünket is biztos alapokra helyeztük és továbbra is a település biztonságos üzemeltetését, fenntartását céloztuk
meg. A kormányzati adósságrendezés nagymértékben javított pénztárcánkon – és így
a közérzetünkön is – és ezért
kisebb-nagyobb beruházást,
fejlesztést is el tudtunk végezni az idei év folyamán.
Elsô és legnagyobb fejtörést az okozta, hogy a szabad pénzeszközeinket az orvosi rendelôk felújítására
vagy a Kossuth u. 18. szám
alatt található ingatlan megvásárlására fordítsuk. Úgy
döntöttünk – mivel az orvosi
rendelô felújításához pályázati lehetôség nem volt – hogy
megvásároljuk a Református
Egyháztól a Kossuth utca 18.
szám alatti ingatlant és abból
olyan helyiségeket alakítunk
ki, amelybe a különbözô közösségi és egyéb tevékenységek ellátását tudjuk biztosí-

tani. Ennek keretében az elmúlt hónapban került sor
a rendôrségi iroda átadására. Nemsokára befejezôdik
az épületben található másik
lakásrész felújítása, ahol reményeim szerint helyet kap a
Kézimunkaszakkör és más kisebb-nagyobb civil csoport.
A harmadik lakásrészt – átmeneti
jelleggel – jelenleg
a Sportegyesület használja
raktározási célokra, mivel a
sportöltözô felújítása jelenleg
is folyik. Itt vissza is kanyarodnék a költségvetésünkre.
Mivel a lakásvásárláson felül
még némi anyagi erôforrást
tudtunk megmozgatni, ezért
támogattuk a Sportegyesületnek azon pályázatát, amelyet az öltözô felújítására
nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy a képviselô-testület
megelôlegezte az öltözô felújításához szükséges anyagiakat, amit a pályázat elszámolásakor az Egyesület visszatérít részünkre.
A „SZEVASZ” Alapítvány által a Faluház felújítására benyújtott pályázatunk ugyanilyen
konstrukcióba
került volna kivitelezésre, de
egyelôre ez a pályázatunk
még elbírálás alatt van.
Több éve húzódó problémát
oldottunk meg akkor, amikor az óvoda és az orvosi
rendelô csapadékvíz elvezetési munkálatait elvégeztük.
Nevelôszobát, vezetôi irodát alakítottunk ki az óvodában és egy csoportszoba mûpadlóját is felújítottuk.
Annak okán is történt mindez, hogy a vezetôi iroda kialakításával a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tanács által fenntartott közös
óvoda székhely óvodája lettünk.
Az általános iskolára az idei
esztendôben nem fordítottunk, hiszen 2013. január
1-jétôl a Kozma Ferenc Általános Iskola állami fenntartás
alá került.
Itt jegyzem meg, hogy az is-

kola állami kézbe vétele szintén segítséget jelentett a költségvetésünknek, hiszen évek
óta a megkapott állami normatíva nem fedezte az iskola
fenntartási költségeit.
A Közép-dunántúli Büntetésvégrehajtási Intézet segítségével az intézményeinknél elvégeztettük a kötelezô tisztasági festést, meszelést.
Az ôsz folyamán valamen�nyi
szilárd
burkolattal
rendelkezô utcánkban mart
aszfalttal a kátyúkat kijavíttattuk, így most – ha ideiglenesen is – valamennyi utcánk
„jól” járható. Természetesen
ez a megoldás megint csak
tûzoltás volt, hiszen nem rendelkeztünk akkora pénzös�szeggel, amelybôl bármely utcát aszfalttal tudtunk volna
felújítani.
Az idei esztendôben is több
millió forintot költünk a helyi autóbuszjárat finanszírozására. Sajnos a buszjáratot
igénybevevôk és a képviselôtestület között már évek óta
nem találjuk meg a pénzügyi
összhangot. Az egyik oldalon önkormányzati – vagyis
közös – pénzbôl egyre többet fordítunk a helyi járat támogatására, a másik oldalon
nem folyik be az a pénzeszköz, amely az utasok számát
figyelembe véve be kellene,
hogy folyjék. Évek óta többször megírtuk, hogy hosszú
távon nem lesz annak jó vége,
hogy a törvényes utat megkerülve egyesek száz forintért
utaznak. Nyílt titok, hogy jól
jár a sofôr és jól jár az az utas
is, aki a menetjegyet mintegy
megfelezve száz forintért utazik. Nem jár jól viszont az önkormányzat és nem jár jól az
a becsületes réteg, aki elkéri a
menetjegyét és kifizeti annak
tisztességes árát, valamint aki
minden hónapban megveszi a
bérletet.
Az idei esztendôben is a Vöröskereszttel karöltve megtartottuk az Idôsek Napi ünnepséget, ahol – ugyanúgy,

mint eddig – egy szerény ös�szeggel kedveskedtünk a
szépkorúaknak.
Valamennyi civil szervezetünket, aki benyújtotta a pályázatát az idei esztendôben is
támogatni tudtuk.
A 2013-as év jelentôs változást hozott a közfoglalkoztatásban. Igen nagy létszámmal
sikerült alkalmazni hosszabbrövidebb idôre közmunkásokat. Sajnos az idôzítés, – ami
nem rajtunk múlik -, nem éppen ideális, hiszen olyankor
kapunk bôségesebb létszámkeretet, amikor nagyon nehéz mindennapos elfoglaltságot találni a munkásainknak.
A Székesfehérvárra és Budapestre távolsági autóbuszjárattal közlekedôk felháborodását tolmácsoltuk az illetékesek felé, de ez ügyben
eredményrôl nem tudok beszámolni. Hiába fogott össze
több település önkormányzata és polgármestere, nem tudtuk akaratunkat érvényesíteni. Hosszabb távon az az elképzelés, hogy a vasútvonallal
párhuzamosan közlekedô autóbuszjáratok megszûnjenek.
A vasúti rekonstrukció során
vállalt utas szám emelkedés
tulajdonképpen kikényszeríti ezt a folyamatot. Ha sarkosan akarnék fogalmazni, nem
azért költöttek milliárdokat a
vasút rekonstrukciójára, hogy
félig vagy üresen szaladgáljanak a szerelvények.
Az idei falunapi rendezvényekkel kapcsolatosan igen
vegyes volt a visszajelzés. A
2012. évi rendezvényre – tekintettel arra, hogy az a 20.
falunapi program volt – sokkal több pénzt biztosítottunk.
Sajnos 5–600 ezer forintból csak ennyi és ilyen programokat lehet kihozni. Nem
beszélve arról, hogy ahányan
vagyunk, annyiféle az ízlésünk és mindenki másképp
képzeli el a kellemes szórakoztatást.
A jövô évi terveinket és elképzeléseinket továbbra is
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jelentôsen befolyásolja, hogy
milyen célokra írnak ki pályázatot és azoknak milyen
lesz a támogatottsága. Szeretném, ha továbblépnénk
a közbiztonság területén is,
és térfigyelô kamerákat tudnánk telepíteni községünkben. Továbbra is neuralgikus
pontja a településnek a helyi utak állapota (3 éve nem
volt olyan pályázati kiírás helyi utak építésére, felújítására, ahova pályázni tudtunk
volna).
Az orvosi rendelô felújítása
2013-ban elmaradt, de úgy
gondolom, tovább már ezt a
kérdést sem lehet halogatni.
Tudom, számtalan olyan dolog van még Baracskán,
amely bizony-bizony megvalósításra vár, viszont nincs
semmi értelme a túlvállalásnak sem, hiszen rendkívüli helyzetek, jogszabályi változásokból eredô kötelezettségek mind-mind menetközben átírják az életünket. Mindenesetre képviselô társaimmal 2014-ben is l azon dolgozunk, hogy minél több, a település érdekét szolgáló döntés
valósuljon meg.
Tisztelt Baracskaiak!
Újból eltelt az életünkbôl egy

esztendô, újból elkövetkeznek
azok a napok, amikor egy kicsit több idônk jut szeretteinkre, gondolkodásra, számadásra.
Mielôtt azonban számadásra kerülne sor, eljön a Karácsony, amely ünnepre kívánok Önöknek békét és boldogságot!
Az elkövetkezendô esztendô
eljövetele elôtt pedig kívánom
mindannyiunknak,
álljunk
meg és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a
sikereinkre és a kudarcainkra,
a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában errôl szól
a Szilveszter. Kapunk még egy
esélyt, hogy megbocsássunk,
hogy jobbak legyünk, többet
adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon,
mi lett volna ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk
meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk,
és nemcsak ma éjjel, hanem
egész évben. Boldog Új Évet
Kívánok településünk minden
lakosának!
Boriszov Zoltán
polgármester
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Közbiztonsági lépések
Községünknek hosszú-hosszú éveken át volt körzeti megbízottja, illetve valamely tanácsi majd önkormányzati épületben volt található a rendôr irodája. Aztán már régóta nem
volt sem iroda, sem körzeti megbízott. Pontosabban körzeti megbízott papíron létezett, de mivel a valóságban keveset
láttunk belôle, nem éreztük a rendôr jelenlétét.
Talán éppen ezért örültünk sokan annak, hogy október
14-én a Kossuth utca 18. szám alatti önkormányzati ingatlanon átadhattuk a Körzeti Megbízotti Irodát.
Amikor megvásároltuk ezt az ingatlant, mindenképp olyan
célra szántuk, hogy az a település javát szolgálja. Ezért alakítottuk át az egyik volt lakást irodának. Bízom benne,
hogy ezentúl sûrûbben láthatjuk a körzeti megbízottunkat a településen és az irodájában, ahol megfelelô körülmények között tudja feladatát ellátni. Természetesen ezzel
a lépéssel csak megkezdeni akartuk a közbiztonság javítása
érdekében teendô feladatainkat. Tulajdonképpen a rendôri
iroda átadásával párhuzamosan beadásra került egy pályázat, amelynek sikeressége esetén a Polgárôrségünk új
gépjármûvet vásárolhat. Amennyiben lesz rá pályázati lehetôség, úgy biztosan, ha nem akkor a költségvetés
függvényében megkezdjük a település térfigyelô kamerákkal történô felszerelését. Persze ezek az anyagi áldozatokat
követelô döntések nem fogják teljes mértékben megszüntetni azokat a problémákat – gondolok itt az esti köztéri
rongálásokra – amelyeket nagyobb odafigyeléssel egyszerû
állampolgárként is megakadályozhatnánk.
Visszatérve a rendôri irodához és körzeti megbízotthoz
arra kérem Önöket, hogy problémáikkal, észrevételekkel,
jelzésekkel segítsék a körzeti rendôrünk munkáját, hiszen
az ô eredményessége javítja a mi biztonságérzetünket.
Boriszov Zoltán
polgármester

Körzeti Megbízotti Iroda – ünnepélyes átadás
2013. október 14-én avattuk fel a Körzeti Megbízotti Irodát Baracskán, amelyet az Önkormányzat és a Rendôrség
együttmûködésével sikerült megvalósítani, és ahol Paulovics Gábor fog szolgálatot teljesíteni.
Több intézményvezetô, civil szervezet,
valamennyi önkormányzati képviselô
részvételével zajlott a Körzeti megbízotti iroda felavatása. A járástól is érkeztek vendégek, hogy tanúi legyenek az
eseménynek. Nem volt meglepô a nagy
érdeklôdés, hiszen sok településen csak
álmodnak arról, hogy saját rendôri körzeti megbízotti irodájuk legyen, mely
lehetôvé teszi, biztosítja az állandó aktív rendôri jelenlétet a községben.
Az ünnepélyes átadáson részt vett
– többek között – Tessely Zoltán or
szággyûlési képviselô, a rendôrség
részérôl Dr. Varga Péter rendôrezredes

„Kiemelkedô eredmény egy község életében, mely hatékonyan
tud hozzájárulni a közbiztonság javításához”
Fejér megye rendôrfôkapitánya, Dr.
Sági János rendôr alezredes a Gárdonyi
Rendôrkapitányság vezetôje és Boriszov
Zoltán polgármester is. A meghívott
elöljáróktól egy röpke interjú alkalmá-

val kérdezhettem és az alábbi beszámolómat is ez alapján készítettem el.
A parancsnok urak a rendôrség részérôl
elismerésüket fejezték ki polgármester úr felé, azért, hogy a sok évig tar-
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tó kitartó erôfeszítésit végül siker koronázza, és felavathatja Baracska körzeti megbízotti irodáját. Megköszönték az
együttmûködést és az Önkormányzat támogatását.
Sági alezredes úr kérdéseimre reagálva elmondta, hogy a körzeti megbízotti iroda legfontosabb pozitívuma, hogy
ezáltal közelebb vihetjük a rendôrséget
az emberekhez. Gyorsabb reagálást tesz
lehetôvé -és a körzeti megbízott jelenléte miatt egy közvetlenebb, személyesebb
kapcsolat kialakulását a polgárok és a
rendôrség között.
Kiemelte, hogy a Gárdonyi Szolgálat maximálisan mellette lesz, segíti intézkedéseiben Paulovics Gábor körzeti megbízottat. Fontosnak tartotta megemlíteni a helyi civil segítséget is.
Kérdésemre elmondta, hogy remek a
kapcsolatuk a helyi Polgárôrséggel, akik
együttmûködésükkel a jövôben is nagyban fogják segíteni a körzeti megbízott
munkáját.
Tessely Zoltán országgyûlési képviselô
egy bizománylevelet adott át polgármester úrnak, melyben Orbán Viktor
miniszterelnök úr fejezi ki jókívánságait
Baracska község felé és jegyzi meg, hogy
a Kormány átvállalta a község adósságát.

A Képviselô úr beszélt arról, nagyon
örül az avatásnak, hiszen már Dr. Kelemen András (korábbi országgyûlési
képviselô) idején is sokat küzdöttek Baracska közbiztonságának elômozdítása
érdekében. Ez most egy valódi áttörés
lehet a bûnüldözésben. Kiemelte a Kormány szerepét abban, hogy a településeket hagyja levegôhöz jutni az adósság
felszámolásával, továbbá hogy országosan emelte a rendôrség állományának
létszámát.
Boriszov Zoltán polgármester úr
köszöntôjében elmondta, hogy rövid idô
állt az Önkormányzat rendelkezésére a
körzeti megbízott iroda kialakítására,
de mindent megtettek azért a dolgozók,
hogy a lehetô legrövidebb idôn belül elkészüljön. A polgármester úr hangsúlyozta, a tisztességes embereknek a biztonságára vigyázni kell, a nem jóravaló
embereket pedig „fülön kell csípni”.
Kupi Gábor népmûvelô
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Tisztelettel köszöntöm a baracskai
lakosokat. Paulovics Gábor vagyok.
2009-ben Gárdonyban kezdtem
dolgozni a Rendôrkapitányságon.
2012. decemberétôl töltöm be Baracska Körzeti Megbízotti tisztségemet.
Forduljanak hozzám bizalommal!

Baracskai Körzeti Megbízotti Iroda ügyfélfogadása
A Baracskai Körzeti Megbízott minden páratlan héten szerdán 14 és 15 óra
között tart fogadó órát 2014. januártól.
A Baracskai Körzeti Megbízotti iroda címe: Baracska, Kossuth utca 18.
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Közeleg a szeretet ünnepe, a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!

Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a karácsony. Ebben az
idôszakban sok idôt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a
zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei
elsôsorban a bevásárló központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a
nagy tömegeket vonzó rendezvények. A
bûncselekmények megelôzése érdekében
kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat
és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás megelôzése érdekében!
• Fokozottan figyeljen értékeire, fôleg,
ha forgalmas helyen tartózkodik, utazik.
Ajánlott a válltáskáját maga elôtt tartani!
• Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy táskája külsô zsebeiben!
• Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját!

• Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a
kártya közelében!
• Vásárlás közben, az áru válogatásakor
ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban,
vagy a pulton, azt minden esetben tartsa magánál!
• ATM automatánál történô pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintôen!
Lehetôség szerint válasszon forgalmas
helyet. PIN kódját csak abban az esetben
üsse be, ha nem áll Ön mögött senki! Ha
megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye
azonnal a táskájába!
• Minden esetben zárja be az autóját,
húzza fel az ablakokat, még ha csak rövid idôre is hagyja el a gépjármûvet! Az
utastérben még üres táskát, ruhanemût,
élelmiszert se hagyjon!
• Az ünnepek alatt is fogadják kellô óvatossággal a különbözô házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba,
bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak! Ne tartson otthonában nagyobb összegû készpénzt!
• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek elôtt! Bízzanak meg valakit, hogy

naponta ellenôrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát!
Fontos, hogy lássák a mozgást a lakásban az udvaron, és lehetôleg különbözô
idôpontokban!
Ha a kellôen körültekintô magatartás
mellett mégis bekövetkezne bûncselek
mény, haladéktalanul tegyen feljelentést.
Ezt bármelyik rendôri szervnél megteheti, de célszerû az elkövetés helye szerint
illetékes rendôrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor
kérni fogják az ellopott tárgyak listáját,
egyéni azonosításra alkalmas jellemzôit.
Az elkövetôrôl adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendôrök
munkáját.
Amennyiben bûncselekményt észlel,
kérjük hívja a 107, vagy a 112-es segélyhívó számokat.
Boldog és Biztonságos
Karácsonyi Ünnepeket, illetve
Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Jegyzôi sorok
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az ünnepi munkarendet figyelembe
véve a Baracskai Polgármesteri Hivatal
nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:
2013. december 7-én (szombat),
2013. december 21-én (szombat),
2013. december 27-én (péntek)
és 2014. január 1-jén (szerda)

ZÁRVA TARTUNK!
Az ezt követô ügyfélfogadási napon,
2014. január 3-án (péntek), 8–12 óráig
várjuk Önöket!

Engedjék meg, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatal és a magam nevében Veronica
A. Schoffstall versével kívánjak mindannyiuknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet!
„Egy idô után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeláldozás között. És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel és a társaság a biztonsággal. És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó.
És hozzászoksz, hogy emelt fôvel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnôtt méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével.
És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez. Egy idô után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér.
Mûveld hát saját kertecskédet, magad ékesítsd fel a lelked, ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked. És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz.
Hogy valóban erôs vagy. És valóban értékes”.
Tisztelettel: Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô

Fa lu h á z

Baracskai Dráma Klub
(Színjátszó kör a faluház közösségéért)
A világ leglustább királyfija
c. mesedarabbal bemutatkozott a Baracskai Dráma Klub,
amely egy a faluház berkein
belül mûködô társulat. A baracskai gyerekekbôl és a fiatal
felnôttekbôl álló csoport nyár
közepétôl kezdve tudatosan
építkezve, rengeteget gyakorolva készült. Az alapvetô
színpadi fortélyokat, játékosan próbálja elsajátítani és
erre kitûnô eszközként szolgált ez a vidám mesedarab.
Nagyon hálásak vagyunk,
hogy sokan kíváncsiak voltak ránk és megtiszteltek
bennünket a jelenlétükkel.
Ez plusz erôt ad
nekünk ahhoz,
hogy tovább dolgozzunk és mindig
színvonalasabb,
szebb
elôadásokkal
lephessük meg
Önöket. Külön
kö s z öne t ü n ke t
fejezzük ki a támogatói n k na k!
SZEVASZ
Baracskai Faluházért Közhasznú
A l apít vá ny n a k ,
Polgár
Áginak,
Péteri családnak,
Székely Miklósné
Erika néninek.
Célunk,
hogy
évente két-három

elôadással emeljük a község
rendezvényeinek színvonalát,
környékbeli települések meghívásainak is eleget tegyünk
és ezzel öregbítsük, sôt elvigyük Baracska település jó
hírnevét.
A munkát folytatjuk. Egyre
színvonalasabb és tartalmasabb elôadással készülünk.
Charles Dickens világhírû
regényébôl készült Karácsonyi Ének c. zenés színdarabot
december 20-án lehet megtekinteni a faluházban. Minden kedves érdeklôdôt nagy
szeretettel várunk!
Kupi Gábor népmûvelô

Hogy milyenek a próbáink?
Az leírhatatlan. De most mégis megkísérelem ezt a merényletet, megpróbálom érthetôen
és némileg röviden leírni.
Elôször is leszögezném, hogy
én nagyon szeretem ezeket a
próbákat és nem tudnám máshogy elképzelni szabadidôm
hasznos eltöltését. Nagyon jó
a hangulat és a kemény munka mellett akad idô a szórakozásra is. Az elôadás megszületése ott kezdôdik, hogy elolvassuk a mûvet, vagy megnézzük a róla készült filmet és elmondjuk róla a véleményünket, hogy szerintünk mirôl szól. Néha még
egy kis rágcsálnivaló is akad,
ami elôsegíti a próbák eredményességét, hisz üres hassal nem lehet dolgozni! Nos,
ezek után jön a ténylegesen
nehéz munka, a szövegtanulás, a színpadi mozgás begyakorlása és a díszlet megterve-

zése és a kellékek beszerzése.
Még szerencse hogy vannak
támogatóink, akik segítenek a
díszlet és a ruhák beszerzésében és megtervezésében. Ezúton szeretném megköszönni
nekik, nagyon jól jönnek ezek
a támogatások.
A kemény munkának lassan
érik a gyümölcse, hamarosan
elôadás, amely minden fáradalomért kárpótol! A legjobb
érzés, amikor már az egész terem megtelt, minden szék foglalt és még az ablakokon is bekukucskálnak az érdeklôdôk,
hogy elôadásunkat láthassák.
Mindenki csak a mûsor kezdetét várja...
Izgalommal teli pillanatok
ezek, de felbecsülhetetlen érzés, amikor ott állunk a színpadon, játsszuk a szerepünket
a színpadon és mindenki csak
ránk figyel. Imádom!
Készítette:
Sándor Anita Emília
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Óvoda

Bóbita Krónika
Köszönet

Minden óvodás gyermek nevében szeretnénk megköszönni az
összes felajánlónak, hogy a Mikulás idén is teli zsákkal érkezett az óvodába, s minden gyermeknek csomagot adhatott.
A szülôi munkaközösség tagjainak közbenjárásával a csomag
tartalmához hozzájárultak:

– Bozai Lajos
– Hajdú Józsefné és Varga Dénesné (Coop abc)
– V&S 2008 Kft.
– Vadas Istvánné (Rákóczi utcai abc)
– Tavaskert fogadó
– Polgár Kereskedôház
– Molôr Kft.
Segítségüket köszönjük!

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Advent
December 1-jén vasárnap meggyújtottuk az adventi koszorún az elsô gyertyát.
Megkezdôdött a karácsonyra való várakozás, felkészülés idôszaka.
Ferenc pápa lelkesítô szavai segítségünkre lehetnek, hogy a készülôdésben ne veszítsük szem elôl a legfontosabbat:
„Készüljünk karácsonyra imával, szeretetcselekedetekkel és Isten dicsôítésével.
Nyitott szívvel legyünk készen az Úrral való találkozásra, aki mindent meg-

újít. Hagyjam, hogy az Úr azt mondja
nekem, amit ô akar. Ez nem mindig az,
amit én akarok hallani. ô az Úr és azt
mondja nekem, ami mondanivalója van
számomra, mert nem együttesen tekint
ránk, mint egy tömegre. Nem! Mindenkire egyenként néz rá, a szemeibe, mert
a szeretet nem elvont, hanem konkrét! Az Úr személyesen rám tekint, mint
személyre. Az Úrral való találkozás éppen ezt jelenti, hogy hagyjuk magunkat
szeretni az Úr által.”

Az ünnepi szentmisék idôpontja:
december 24. (kedd)
20.30 óra
december 25. (szerda)
8.30 óra
december 26. (csütörtök)
8.30 óra
december 31. (kedd)
15.00 óra
December 15-én, vasárnap vendéggyóntató atya fog a 8.30-kor kezdôdô szentmise elôtt és idején gyóntatni.
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendôt kívánok Tóth Béla
atya és az egyházközség nevében a Kidoboló minden kedves Olvasójának!
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

„Azon a szent éjszakán Isten
az ô angyalaival meghirdette
a nagy örömhírt: az evangéliumot – mert az evangélium
azt jelenti, hogy örömhír – a
betlehemi pásztoroknak, az
egész népnek, és az emberi világnak akkor és örökre. Mi ez
az örömhír? Maga a Szentírás
foglalja össze a másik Igében:
a János 3,16-ban.
Ez az Ige az egész világnak
szól. Isten azt üzeni a világnak,
hogy szereti. A teremtett mindenséget éppúgy, mint annak
koronáját: az embert. Nem
egy népnek, nem egy fajnak,
nem egy kontinensnek, hívô
vagy hitetlen embernek üzeni,
hanem az egész világnak. Mindenkinek, mert a maga számára teremtette a világot és az
embert. Mindenekfelett gyönyörködni akar benne.

Pedig ez a világ megromlott.
Az ember elromlott. Istentôl
elfordult. ôt megtagadta és
elfelejtette. Emiatt kibeszélhetetlenül nyomorult és boldogtalan lett. Isten ezt az elbukott, megromlott, boldogtalan embert szereti; ôsi ellenségét: a gyermekét. Téged.
Ebben az üzenetben Isten
szól. Nem filozófia, nem
életmûvészet, nem ideológia. Ezt nem lehet megmagyarázni, sôt megérteni sem
lehet. Nem következik semmiféle elôfeltételbôl, semmiféle szükségbôl; itt nincs szó
közjóról, nevelésrôl, társadalmi fejlôdésrôl. Itt arról van
szó, hogy a szabad és szuverén Istennek tetszett felénk
fordulni, s egyedül Önmaga határozta szeretetbôl testbe öltözött a betlehemi gyer-

mek képében. Azt akarta,
hogy olyan legyen, mint mi.
Hogy mi olyanok legyünk,
mint ô. Ez éppen olyan csoda, mint a világ teremtése, a
Szentlélektôl való fogantatás,
a szûztôl való születés, mint a
feltámadás. Világot, történelmet, mindenséget áttörô szeretet ez. S éppen téged keres,
reád özönlik. Ellen tudsz-e
állni ennek?
Ezt a szeretetet hit által lehet
elfogadni. A hit az egyetlen út
arra, hogy felfogjuk, feléljük,
megmámorosodjunk tôle, és
elteljünk vele. Az kell hozzá,
hogy valóságképpen ragadjuk
meg és rábízzuk magunkat
teljesen, mint a világosságra,
mint az útra, mint a kenyérre. Éljünk vele, mind életünkben, mind halálunkban. Ez
a hit legyen legfôbb nyeresé-

günk és egyetlenegy vigasztalásunk.”
(Ravasz László: Karácsonyi
házi áhítat 1956. karácsonyán)
Újból hirdetem karácsonyi alkalmainkat:
• mûsoros szentesti áhítat –
december 24-én 17 órakor, melyre a tavaly „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.
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
A tanácsadásokra elôzetes
idôpontegyeztetés szükséges
a fenti elérhetôségeken.
Pölöskeyné Máté Valéria,
iskolavédônô
Kozma Ferenc Általános Iskola
Baracska, Templom u. 19.
Tel.: (06-30) 468-2961
Fogadóidô: pénteken délelôtt
az óraközi szünetekben

Kidoboló
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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.

Gyógyszertári ügyelet
Telefonszámok:

Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
Január 4–5.: Ercsi; 11–12.: Martonvásár; 18–19.: Ráckeresztúr;
25–26.: Ercsi
Február 1–2.: Martonvásár;
8–9.: Ráckeresztúr; 15–16.: Ercsi
I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
január 31.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
február 14.
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
Ügyfélfogadási helye:
Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
Családsegítés:
minden hétfôn 9–9.30 óráig
Gyermekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–9.30 óráig
***

Széles Zsaklin falugazdász

Ügyfélfogadási helye:
Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
Ügyfélfogadási ideje:
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
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Közhírré tétetik, hogy
a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot Mentô Misszió
Drogterápiás Otthonának keresztyén
elkötelezettségû stábja férfi munkatársat keres.
A mentori szerep betöltésénél elônyt jelentenek mentálhigiénés végzettség, gitár- és énektudás.

Özvegy Kikkel Jánosnét
szeretettel köszönti 80. születésnapja alkalmából
10 gyermeke, 22 unokája és 13 dédunokája.

A www.drogterapia.hu oldalon lévô információk segítenek felmérni a feladatot. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel a programvezeto@kimm.hu
és a victori@kimm.hu címekre várjuk.

