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Május utolsó vasárnapja GYERMEKNAP,
június elsô vasárnapja PEDAGÓGUSNAP.
A jeles napok alkalmából
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete szeretettel köszönti
a településen élô gyermekeket
és tiszteletét fejezi ki a helyi intézményekben
oktató és nevelô pedagógusoknak
Róth Márta:
Pedagógusnapi köszöntô

Kovács Gabriella:
Gyermeknapi kívánság...

Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sûrû ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szôtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylô kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

Gyermeknapon e kerek földtekén
jusson mindenhová szeretet és fény!
Teljen boldogságban megannyi pillanat,
csillanjon fel a remény a szemekben, ott hol
könny fakad! Jusson el e kívánság oda ahol
szenvedés az élet, s ahová régóta
csak a nélkülözés lépett...
Jusson el oda ahol szomorúság honol,
mert nem pótolhat semmit,
egy gyermeki mosoly!
Törôdô tekintet kísérje útjukon
ôket, és béke... mert a gyermek
a jövô nemzedéke...
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2013. június

Ö N KO R M Á N Y Z AT I H Í R E K

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Baracska Önkormányzat Képvi
selô-testülete a gyermekek védel
mérôl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következôket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Baracska
község közigazgatási területén élô, a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre.
2. Hatásköri rendelkezések
2. § E rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a képviselôtestület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.

1. számú melléklet

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás iránti kérelem
Kérelmezô neve:...................................................................................................
Születési név:.......................................................................................................
Születési hely, idô:................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................
Bejelentett lakóhelye:...........................................................................................
Tartózkodási helye:..............................................................................................
Telefonszám:........................................................................................................
Kérelem indokolása (Figyelem! Indokolás nélkül a kérelem elbírálhatatlan!):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Az igénylôvel egy háztartásban élô közeli hozzátartozók száma:...................... fô
A közeli hozzátartozók adatai:
Név
Születési hely és idô
Anyja neve
1...........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
3...........................................................................................................................
4..........................................................................................................................
5...........................................................................................................................
6..........................................................................................................................
7...........................................................................................................................
Kelt: Baracska, ……...év ….…hó …….nap

#

…………..……………………………….
az ellátást igénylô vagy törvényes képviselôjének aláírása

3. Eljárási rendelkezések
3. § (1) Az ellátásra irányuló kérelmet
a Baracskai Polgármesteri Hivatalban
(2471 Baracska, Kossuth u. 29.) kell benyújtani az 1. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon.
(2) A jogosultsági feltételek fennállását hivatalos okirattal (az átmeneti nevelésbe vételt elrendelô, vagy azt megszüntetô döntés, munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételrôl, vagy a munkáltatói
igazolás a munkaviszony megszûnésérôl),
orvosi igazolással (zárójelentés, orvosi javaslat) igazolni szükséges, melyet a kérelemhez csatolni kell.
II. FEJEZET
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4. § (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható:
a) átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásának elôsegítése érdekében,
b) a gyermek nevelésbe vételének meg
szûnését követô, családba történô visszahelyezésének elôsegítésére,
c) a gyermek legalább 8 napos kórházi kezelését követôen,
d) gyógyászati segédeszköz beszerzése érdekében,
e) a beiskolázás megkönnyítése érdekében, ha a gyermek mindkét szülôje munkanélküli, de rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosult,
f) iskolai táborozás, kirándulás támogatására, ha a gyermek mindkét szülôje munkanélküli.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti összege nem lehet kevesebb 3 000 forintnál, de nem lehet több
10 000 forintnál.
(3) Ugyanazon gyermek egy naptári évben legfeljebb 20 000 forint összegû támogatásban részesülhet.
III. FEJEZET
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 5/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán sk., polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin sk., jegyzô
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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
A március 28-án megtartott képviselôtestületi ülésen minden képviselô jelen
volt.
– Az SZMSZ-ben foglaltaknak megfele
lôen elsôként a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról valamint a két ülés
közötti fontosabb eseményekrôl szóló
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
döntött a testület.
– Az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata során – az elôzô évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe
vételével – az alábbi lakbér mértékek kerültek megállapításra, melyek 2013. június 1. napján lépnek hatályba:
• Összkomfortos lakás havi lakbérének
mértéke: 440 Ft/m2
• Komfortos lakás havi lakbérének mértéke: 330 Ft/m2
• Komfort nélküli lakás havi lakbérének
mértéke: 220 Ft/m2
• Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) havi bérleti díja: 220 Ft/m2.
– A gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló rendelet felülvizsgálata során az
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendeletét 2013. március 31-i hatállyal hatályon
kívül helyezte a képviselô-testület és megalkotta A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletet, mely 2013. április 1. napján lép hatályba. (A rendelet újságunkban olvasható.)
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
alapján a képviselô-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának felülvizsgálatára is sor került az ülésen. A néhány pontban történt módosítást valamint az önként vállalt feladatokat tartalmazó melléklettel kiegészített 6/2013. (III. 29.) rendeletet 7 igen szavazattal fogadta el a testület. (A rendelet az önkormányzat honlapján valamint nyomtatott formában a
Polgármesteri Hivatalban megtalálható.)
– Magasabb szintû jogszabályváltozás
miatt szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának felülvizsgálata is. A módosított SZMSZ a 63/2013. (III. 28.) határozat szerint, 7 igen szavazattal került elfogadásra. (A napirendi pont tárgyalását
követôen dr. Mayer András képviselô távozott az ülésrôl.)
– 6 igen szavazattal kifejezte képviselôtestületünk azon szándékát, hogy 2013
július 1-jét követôen a szociális és családsegítési feladatokat, az óvodai nevelési feladatokat, a központi orvosi ügyelet fenntartását és a belsô ellenôrzési feladatokat
továbbra is önkormányzati társulási formában kívánja fenntartani és mûködtetni.

– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás átdolgozott 2013. évi
költségvetése 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal 14 440 000 Ft bevétellel
és 14 440 000 Ft kiadással került jóváhagyásra. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, Szûcs Norbert, nemmel szavazott: Becsei Andrásné, tartózkodott: dr. Herczeg József.)
– Elfogadásra került a PIT Bizottság elnökének tájékoztatója, melyet a Polgárôrség
és a Barátok Klubja 2012. évi Civil Alapból nyújtott támogatási elszámolásának
ellenôrzésérôl adott.
– A 2013. évi Civil Alapra benyújtott pályázatokra a következô támogatások kerültek megítélésre:
Civil szervezet
Baba-mama Klub

– Szintén elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal által 2012. évben végzett,
adóztatási tevékenységrôl szóló jegyzôi
beszámoló. A képviselô-testület felhívta a
jegyzô figyelmét, hogy további, az eddigieknél hatékonyabb és eredményesebb lépéseket tegyen az adóhátralékok beszedése érdekében.
– A népmûvelôi feladatok ellátására és
a falunap megszervezésére vonatkozó napirendi pontok tárgyalását a soron
következô ülésére, a katasztrófavédelmi
feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés napirendi pont tárgyalását egy
késôbbi ülésre napolta el a testület.
– A képviselô-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy az Önkormányzat
és a Református Egyházközség között
kötendô – a presbitérium és a képviselô-

Pénzbeli
Természetbeni
támogatás
támogatás
50 000 Ft	Faluház: 22 alkalommal,
összesen 52,5 óra

Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
95 000 Ft
—
Kitett Kutyák Kutyatára
50 000 Ft
—
Kreatív Kör
25 000 Ft
—
Halász Gabriella Maruti Klubtag		
Faluház: 1 alkalommal (8 óra)
Baracskai Polgárôrség
300 000 Ft
Baracskai Sportegyesület
1 500000 Ft	Pályakarbantartás, Faluház: 2013-ban 2 alkalommal
2014. év elején 1 alkalommal
„SZEVASZ” a Baracskai
100 000 Ft Faluház: táborozásra
Faluházért Közhasznú		
5×8 óra, rendezvényre 2×8 óra,
Alapítvány		2×4 óra és 2×2 óra
Tanyabusz 500 km kirándulásra
Kézimunka Szakkör
50 000 Ft	Faluház kisterme évi 45 alkalommal, szombatonként 14–17 óráig,
1 alkalommal karácsonyi vásárra,
Tanyabusz 150 km
Baracskai Vöröskereszt
30 000 Ft	Faluház 1 alkalommal idôsek napja megtartására, + tanyabusz 1 alkalommal az idôsek szállítására
(A pályázatok elbírálása napirendi pontra visszaérkezett az ülésterembe dr. Mayer András. A sportegyesület támogatásának elbírálásában tartózkodott dr. Herczeg József, a Maruti találkozóhoz nyújtott faluház igénybevétele természetbeni támogatás odaítélésénél tartózkodott Becsei Andrásné.)
– A Polgárôrség kérésére 50 000 Ft
elôleget biztosított a képviselô-testület
a 2013. évi civil támogatás terhére. A
„SZEVASZ” a Faluházért Közhasznú Alapítvány visszatérítendô támogatási kérelmének elbírálásához bôvebb tájékoztatást
kért a testület.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2013. évi közbeszerzési terve, amely nemleges.
– 7 igen szavazattal került elfogadásra a
Baracskai Polgármesteri Hivatal 2012. évi
munkájáról készített jegyzôi beszámoló.

testület által elfogadott – megállapodást
írja alá.
– Megbízást kapott továbbá a polgármester, hogy kérjen kiegészítést az érintésvédelmi felülvizsgálatokra érkezett árajánlatokhoz.
– A tagóvodavezetô kérelmének tárgyalására – mely egy csoportszoba linóleumozására valamint tisztasági meszelésre vonatkozik – a helyszíni szemlét követôen
tér vissza a testület.
– Az osztálytalálkozó céljára, ingyenes faluházi használatra érkezett kérelemre úgy
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határozott a testület, hogy ingyenesen
nem adja használatra a faluházat.
– A külterületi Lejtô utca egy szakaszának kôzúzalékkal történô javítására
200 000 Ft került jóváhagyásra.
– Az Aradi u. 67., 71. számú ingatlanok
elôtti útszakasz javítására érkezett lakossági kérelem. Mivel forráshiány miatt az
idei évben nem tudja az útszakasz karbantartását elvégeztetni a testület, a téma tárgyalására a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásánál tér vissza.
– Képviselô-testületünk kifejezte szándékát, hogy tagja kíván lenni a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Önsegélyezô Társulásnak. Felhatalmazta a polgármestert a
szándéknyilatkozat aláírására.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresésére, mely a szervezett kéregetés,
bérkoldulás és az ún. koldusmaffia jelenséggel kapcsolatban érkezett, úgy döntött
képviselô-testületünk, hogy mivel ilyen
probléma a településen nem merült fel,
nem igényel helyi szabályozást a téma.
– Tudomásul vette testületünk a Baracskai
Gyermekekért Együtt Alapítvány Leader
pályázatának elôfinanszírozási elszámolásával kapcsolatos tájékoztatóját és a polgármester tájékoztatóját, melyet a Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan adás-vételével kapcsolatosan adott.
– Szintén tudomásul vette képviselôtestületünk a tankerületi igazgató írásos tájékoztatóját – miszerint a köznevelési törvény lehetôségével élve, a második ciklusra pályáztatás nélkül, a
nevelôtestület 100%-os, valamint a fenntartó támogatásával a jelenlegi iskolaigazgató, Kárpáthegyi Józsefné megbízást kap
a Kozma Ferenc Általános Iskola vezetésére. A köznevelési törvény rendelkezése
értelmében az igazgató kinevezése a miniszter hatáskörébe tartozik.
– Tájékoztatást kapott testületünk az
egészségügyi államtitkárság közlemé
nyérôl, mely szerint a kormány legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a járóbetegszakellátás kapacitásának egynegyedét
adó, önállóan mûködô rendelôintézetek
esetében a feladatellátást nem veszi át
az állam, hanem az önkormányzatoknál
marad. Ez vonatkozik az Ercsi Járóbeteg
Szakellátóra is. A polgármester ismertette, hogy a mûködtetésben résztvevô önkormányzatokkal keresik a lehetôséget,
hogy más településeket is bevonjanak a
mûködtetésbe.
– Egyebek napirendi pontban a közmeghallgatáson felmerült problémákkal kapcsolatos teendôkrôl tárgyalt testületünk.
– Zárt ülésen hulladékszállítási díjfizetéssel kapcsolatos fellebbezésrôl történt döntés. Képviselô-testületünk, mint másodfokú hatóság helybenhagyta a polgármes-
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ter határozatát, mely a hulladékszállítási
díj felfüggesztésének elutasítására vonatkozott.
Az április 25-ei képviselô-testületi ülésen
nem vett részt dr. Mayer András és Szûcs
Norbert képviselô.
– A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrôl szóló polgármesteri
tájékoztató egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
– Az ülésen bemutatkozott Kupi Gábor,
aki 2013. április 8-ától kapott határozott idejû megbízást a népmûvelôi feladatok ellátására. A képviselô-testület ismertette a 2013. évi falunap megrendezésére
vonatkozó elképzeléseit, majd megbízta a
népmûvelôt, hogy a májusi ülésre készítse
el a programtervezetet.
– Elfogadásra került a községi könyvtáros
2012. évi munkájáról szóló beszámolója.
A beszámoló szerint 103 ezer forint értékben történt könyvbeszerzés, az év közepe
óta a könyvtárban is van internet, s apróbb korszerûsítések, festési munkálatok
is történtek.
– Az Önkormányzat és a hozzátartozó önállóan mûködô és gazdálkodó, valamint az önállóan mûködô költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése
439 652 000 forint bevételi és ugyanan�nyi kiadási fôösszegre került módosításra. A módosítás tartalmazza az iparûzési
többlet adóbevételt, az adósságkonszolidációt, a központi programba illesztés tételeit illetve a teljesítéshez igazításokat.
– Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása 439 201 000 Ft bevételi fôösszeggel, 399 609 000 Ft kiadási fôösszeggel és 39 592 000 Ft pénzmaradvánnyal teljesült, melybôl a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege
19 645 000 Ft. A szöveges és számszaki
beszámoló egyhangú igen szavazattal került elfogadásra.
– A képviselô-testület megbízta a jegyzôt,
hogy amennyiben az AQUAPLUS Kft.
2013. május 15-éig nem fizeti meg koncessziós díjtartozását, május 16-án tegyen
konkrét intézkedést.
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 56 791 000 forint kiadási és ugyanannyi bevételi fôösszeggel,
a költségvetés végrehajtása 56 791 000 Ft
bevételi, 44 319 000 Ft kiadási fôösszeggel
és 12 472 000 Ft pénzmaradvánnyal került jóváhagyásra.
– Felhatalmazást kapott a polgármester, kérjen tájékoztatást a Szociális Segítô
Szolgálat vezetôjétôl, hogy az önkormányzat által természetbeni juttatásként
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nyújtott tanyabusz használat pénzügyi elszámolása miként történt meg.
– Egybehangzó igen szavazatokkal elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciója és döntés született a Kossuth u. 31. szám alatti, volt E-on
iroda bérbeadásáról. A költségvetési koncepcióba betervezésre került a védônôi
szolgálat által kért hallásvizsgáló készülék 400 ezer forint értékben történô beszerzése.
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett került elfogadásra. (Igennel
szavazott: Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– A Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetési formában üzemeltetett szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési feladataira 2013. évre vonatkozóan 7 300 000 Ft+áfa, 2014.évre pedig
11 000 000 Ft+áfa összeget hagyott jóvá
testületünk. (Igennel szavazott: Boriszov
Zoltán, dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó
Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– Elfogadtuk a 2012. évben végzett belsô
ellenôri munkáról szóló beszámolót.
– Szintén elfogadtuk az önkormányzat
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
– A Szociális Segítô Szolgálat településünkön végzett 2012. évi munkájáról készített beszámolójának tárgyalását a 2013.
májusi ülésre ütemezte át testületünk.
– A Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi Majálisának megrendezéséhez 70 000 Ft pénzbeli támogatást,
valamint a mûfüves pálya 10 órás használatával 40 000 Ft természetbeni támogatást szavazott meg képviselô-testületünk.
– Elfogadásra került a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi gazdálkodásának beszámolója és hozzájárul testületünk, hogy a Kft. nonprofit társasággá
alakuljon át. A Kft. két tagjának kizárása
ügyében tartózkodásról született döntés.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerûsített
éves számolóját valamint közhasznúsági jelentését elfogadta testületünk. A tagi
kölcsön elszámolásával kapcsolatosan viszont az I. félévi beszámoló tárgyalásakor
hozza meg döntését.
– Módosításra került a 237/2011. (V. 30.)
számú képviselô-testületi határozat 6.
pontja, mely szerint a faluházat bérlô a
bérleti díjon felül (térítésmentes igénybevétel esetén is) bruttó 500 Ft hulladék-el-
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helyezési díjat is köteles megfizetni, melyhez a bérbeadó 1 db hulladékgyûjtô matricát biztosít.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által a Bóbita Tagóvodában végzett ellenôrzéskor feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében felhatalmazást kapott a polgármester, hogy kérjen árajánlatot a kifogásolt mûanyag padlók cseréjének elvégzésére.
– Felhatalmazást adott testületünk a polgármesternek arra is, hogy tárgyaljon a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács tagjaival a regionális
óvodavezetô irodahelyiségének a baracskai óvodában történô kialakításáról.
– Mivel a 8/2013. (III. 29.) számú belügyminiszteri rendeletben megfogalmazottaknak megfelelô pályázat benyújtására
- amely a Bóbita Tagóvoda önkormányzati tulajdonú épületének infrastrukturális
fejlesztésére adott volna lehetôséget – rajta kívül álló egyéb akadályok miatt nincs
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lehetôsége képviselô-testületünknek, továbbra is figyelemmel kíséri a fejlesztésre
vonatkozó pályázati lehetôségeket.
– Képviselô-testületünk elfogadta a Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan adás-vételi szerzôdés tervezetét azzal, hogy az érintett lakás átadása-átvétele leltár alapján
történjen meg és az ingatlan üres állapotban kerüljön birtokbavételre.
– A közvilágítás bôvítésére és korszerûsí
tésre érkezett ajánlatok alapján – tekintettel a költségvetési keretre – az a döntés
született, hogy 2013. évben a 7. sz. fôút
melletti kerékpárút (régi Országúti szakasz), valamint a 7. sz. fôút és Széchenyi
utca találkozásánál lévô területre vonatkozó közvilágítási munkálatok kivitelezésére kerüljön sor.
– Kutyatartással kapcsolatos lakossági panaszbejelentés érkezett képviselôtestületünkhöz. Mivel a képviselôtestületnek ebben nincs hatásköre eljárni, mint állatvédelmi hatóság a Polgármesteri Hivatal kezdte meg az ügy ki-
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vizsgálását. Az ügy jelenlegi állásáról
szóló jegyzôi tájékoztató tudomásulvételre került.
– Úgy határozott a képviselô-testület,
hogy a „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Kh. Alapítvány kiegészített kérelmére – ami a nyári táboroztatási pályázat
elôfinanszírozására irányul – valamint az
országgyûlési képviselô rezsicsökkentésre vonatkozó megkeresésre – ez utóbbinál
tekintettel az SZMSZ-ben foglaltakra - a
májusi testületi ülésen dönt.
– Zárt ülésen 50%-os hulladékszállítási díj kedvezményre való jogosultsággal
kapcsolatos fellebbezés ügyében történt
döntés. Képviselô-testületünk, mint másodfokú hatóság – a rendeletben foglaltak alapján – helybenhagyta a polgármester határozatát, mely a kedvezmény megszüntetésére vonatkozott.
– A zárt ülésen még adóügyben adott tájékoztatót a jegyzô.
Becsei Andrásné
alpolgármester

JEGYZÔI SOROK

Tájékoztató a digitális átállás állami támogatásáról
A Digitális Átállás Támogatási Programban az a személy kaphat
támogatást, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. szociálisan rászorult, azaz:
a) rendszeres szociális segélyben, vagy
b) lakásfenntartási támogatásban, vagy
c) ápolási díjban, vagy
d) idôskorúak járadékában, vagy
e) saját jogon nevelési ellátásban, vagy
f) fogyatékossági támogatásban, vagy
g) vakok személyi járadékában, vagy
h) saját jogon járó hadigondozotti pénzellátásban, vagy
i) foglalkoztatást helyettesítô támogatásban részesül, vagy
j) a digitális átállás idôpontja évében (2013. évben) legalább a
70. életévét betöltött vagy betöltô személy, aki számára az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerû szociális
ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. (E szociális ellátási kategóriába nem tartoznak bele a külföldön élô ellátottak
belföldön élô meghatalmazottai a meghatalmazók után kapott
szociális ellátás tekintetében.)
2. és állandó lakóhellyel rendelkezik,
3. és állandó lakóhelyén csak hagyományos módon – ingyenesen és elôfizetôi szerzôdés nélkül - televíziózik, azaz kizárólag olyan televíziója van, amelyet hagyományos szoba- vagy
tetôantennával használ, és mindössze az m1, az RTL Klub, a tv2
és esetleg egy helyi televízió mûsorait fogja (úgynevezett: analóg
földfelszíni vétel),
4. és a Digitális Átállás Tesztprogramban 2012-ben támogatásban még nem részesült
5. és a vele egy háztartásban élôk sem igényeltek még ilyen támogatást.
Támogatás az igénylô állandó lakcímére (lakcímkártyáján lakóhelyként feltüntetett cím) igényelhetô.

Egy háztartásban csak egy személy kaphat támogatást. Ha a háztartásból mégis többen jelentkeznek a támogatásra, akkor az
idôben elôbb benyújtott igénylésre vonatkozóan adható támogatás.
Az állami támogatás a közszolgálati mûsorok (m1, m2, Duna,
Duna World) biztosítását célozza meg, és nem pénzbeli juttatás,
hanem az új, digitális adások vételét lehetôvé tevô eszközök (antenna, kábel, dekóder) telepítését támogatja az állam.
A támogatásnak az alábbi három formája közül lehet választani:
a) ingyenesen fogható digitális földfelszíni mûsorszórás vételének biztosítása (A támogatás ebben az esetben azt jelenti, hogy
a hagyományos televíziókészüléket alkalmassá teszik a digitális földfelszíni jelek vételére. Az eszközök beszerzését és az eszközök beszerelését foglalja magába a támogatás. A beszerelést
követôen továbbra is ingyenesen foghatóak a mûsorok: a korábbi 4 mûsor (m1, RTL Klub, TV2, egy helyi adó) mellett további mûsorokkal kibôvülve (m2, Duna, Duna World, Euronews).
És ezen a módon hallgathatóak lesznek az MR1, MR2, MR3 rádióadások is.)
b) ingyenesen fogható digitális mûholdas mûsorszórás vételének biztosítása (A támogatás ebben az esetben azt jelenti, hogy
a hagyományos televíziókészüléket alkalmassá teszik a digitális
mûholdas jelek vételére. Az eszközök beszerzését és az eszközök
beszerelését foglalja magába a támogatás. A beszerelést követôen
ingyenesen foghatóak majd a közszolgálati mûsorok (m1, m2,
Duna, Duna World), azonban csak ezek lesznek foghatóak, más
mûsorok (pl. RTL Klub, TV2) nem. Azon a lakcímen, ahol nincs
digitális földfelszíni lefedettség, ez a támogatási forma biztosítja
az elôfizetési díj nélküli, ingyenes televíziózás lehetôségét.)
c) Támogatási Programban regisztrált elôfizetéses szolgáltató szolgáltatása (Ha ezt a lehetôséget választja, akkor Ön a
térségben található, a Támogatási Programba jelentkezett
mûsorszolgáltatóknál fizethet elô a szolgáltató által az NMHH-
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nál regisztrált szolgáltatásra. E szolgáltatás tartalmát (mûsor csomagot) a szolgáltató célzottan a támogatást igénylôk számára
alakította ki. A támogatás ez esetben a szolgáltatón keresztül kerül megvalósításra. A szolgáltató szerzôdést köt Önnel a Támogatási Programban benyújtott ajánlatának megfelelô tartalommal. Az NMHH ebben az esetben a vételhez szükséges eszközök,
illetve a beszerelés ajánlatban megjelölt költségének mértékétôl
függôen egészben, vagy részben átvállalja a hozzáférés kialakításának költségeit. Az elôfizetési díj megfizetése az igénylôt terheli. Ez a támogatási forma a közszolgálati mûsoroknál (m1, m2,
Duna, Duna World) bôvebb mûsorkínálatot is nyújthat, alacsony
havidíjak mellett.)
A támogatás igényléséhez Igénylôlapot kell kitölteni, amely
elérhetô a www.digitalisatallas.hu weboldalon, vagy beszerezhetô
a Polgármesteri Hivatalban.
Az Igénylôlap 4. pontját a 3. pontban megjelölt szociális juttatást
folyósító szerv tölti ki, látja el aláírásával és bélyegzôjével. Kérjük amennyiben lehetôsége van rá a folyósító szerv igazolásával
ellátva küldje meg számunkra az Igénylôlapot.
FONTOS! Mindenhol, ahol jelölve van, Önnek – vagy törvényes képviselôjének, meghatalmazottjának – alá kell írnia az
Igénylôlapot -, és az Igénylôlapon ki kell tölteni az igénylés dátumát is.
Az Igénylôlap az NMHH-nál az állami támogatásról való
tudomásszerzéstôl vagy a szociális ellátásra való jogosultság
megszerzésétôl számított 15 napon belül, de legkésôbb a digitális átállás idôpontját követô 30. napig nyújtható be. E határidô
jogvesztô, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem
elôterjesztésének sincs helye.
A kitöltött Igénylôlapot postai úton lehet eljuttatni a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala részére:
NMHH, 4001 Debrecen, Pf. 230
Ez esetben az igénylôlapot javasoljuk ajánlottan feladni.
Amennyiben további kérdései vannak a nyomtatvánnyal, illetve a digitális átállással kapcsolatban, felvilágosítást kérhet az NMHH alábbi, ingyenesen hívható telefonszámán:
06-80/38-39-40.
Unalomig – bárcsak elérne az érintettekhez is – írható témákról!

Növényvédelem

Ismét várható a parlagfû tömeges kelése, ezért idejében el kell
kezdeni a védekezést. Kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának megakadályozása. A parlagfû okozta allergia szezon még
ugyan messze van, de a szántóföldeken már megjelentek a gyomnövény csíranövényei. Jelenleg szórványosan figyelhetô meg a
parlagfû kelése, viszont szakemberek szerint 1–2 héten belül tömeges kelés várható. A parlagfû virágbimbójának kialakulását
minden év június 30. napjáig meg kell akadályozni. Hatósági eljárás a parlagfû-mentesítés elmulasztása miatt július 1-je után indítható, de már most érdemes felkészülni a gyommentesítés elvégzésére. Mezôgazdaságilag nem mûvelt területeken a parlagfû
visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást ajánlják a szakemberek. Mezôgazdasági területeken a növényvédô szeres és mechanikai gyomirtás megfelelô
idôben történô elvégzése a javasolt, hiszen a parlagfû eltávolítása késôbb már csak a kultúrnövény károsodásával oldható meg.
Aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított, közvetlenül vagy
közvetve a környezet védelmét szolgáló elôírást megszeg, illetve határértéket túllép, a jogsértô magatartás súlyához – így különösen az általa okozott környezetszennyezés, illetôleg környezetkárosítás mértékéhez, idôtartamához és ismétlôdéséhez – igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.
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Kutyatartás, kutyachip

Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja a közterületre, vagy kóborolni hagyja,
természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen
– a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, szájkosár és póráz nélkül közforgalmi közlekedési
eszközön – vakvezetô, illetve mozgáskorlátozottakat segítô kutya kivételével – szállítja, élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdô
területére vagy játszótérre – vakvezetô, illetve mozgáskorlátozottakat segítô kutya kivételével – beenged, illetôleg bevisz, szabálysértést követ el. Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelô figyelmeztetô táblát, szabálysértést követ el.
Felhívom azok figyelmét, akik 2013. május 31. napjáig nem tettek eleget az „ebösszeíró” adatlap visszajuttatásával adatszolgáltatási kötelezettségüknek, helyszíni ellenôrzésre számíthatnak.
Hozzáférési jogunk van a központi adatbázishoz, illetve egyéb,
a témában adattal rendelkezô adatbirtokostól is kérünk információt. Fontos tudnivaló, hogy az ebet chip nélkül nem oltja
be az állatorvos, ami viszont azt jelenti, hogy a veszettség elleni
védôoltással nem rendelkezô eb tulajdonosa pénzbírsággal sújtható. Javaslom, hogy keressék fel állatorvosukat és tájékozódjanak a chipeléssel kapcsolatos teendôkrôl.
Kérem, gondolják át alaposan, hogy hány db kutyát tudnak úgy
tartani, hogy minden, a kutyatartással kapcsolatos kötelezettségüknek (az állat etetésén és itatásán kívül) eleget tudjanak tenni az összes, Önök által tartott kutya esetében. Amennyiben
felelôsséggel nem tudnak ebeikrôl gondoskodni, inkább ajánlják azt fel olyan gazdiknak, akik erre képesek, illetve állatmenhelyre átadva biztosíthatják számukra a lehetôséget az élethez
és az egészséghez. A döntés mindig az eb tulajdonosának a kezében van.

Békés egymás mellett élést „segítô” szabályok

Aki lakott területen, az ott levô épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.
Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben,
vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, aki a települési szilárd vagy folyékony hulladékot a
közterületen engedély nélkül lerak, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.
Aki az ár-vagy belvízvédelmi biztonságot, az árvízvédelmi vagy
belvízvédelmi védômû megóvását, vagy a vízfolyások és természetes tavak medrének épségét biztosító szabályokat vagy hatósági elôírásokat megszegi, az ár-vagy belvízvédelmi védmûveket,
eszközöket rongálja, a vizek medrébe olyan tárgyat vagy anyagot juttat, építményt helyez el, vagy ott olyan tevékenységet
folytat, amely a víz lefolyását akadályozza vagy megváltoztatja,
a part mentén fekvô ingatlanának mûvelésével, az azon levô létesítmények kezelésével vagy fenntartásával a vizek természetes
folyását, a meder és a part, valamint a parti és part menti létesítmények állapotát és üzemelését veszélyezteti, vagy ezek fenntartási munkáinak végzését akadályozza, az árvízvédelmi töltést
vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérô
módon veszi igénybe, jármûvével engedély nélkül közlekedési, a
töltés menti sávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot
a jogszabályoktól eltérô módon használja, továbbá vízjárta és a
fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezést megszegi, szabálysértést követ el.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a nyári idôszakban fontos utánajárni annak, hogy nincs-e elrendelt
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tûzgyújtási tilalom érvényben. Kérek mindenkit, hogy folyamatosan tájékozódjanak, illetve tartsanak be minden lehetséges
„védôintézkedést”, ha tüzet gyújtanak. Továbbra sem lehet égetni kommunális hulladékot, veszélyes anyagokat stb. Többször
kértem – szerintem ez a minimum –, hogy legalább a közvetlen szomszédoknak szóljanak tûzgyújtás elôtt, hiszen nem mindegy, hogy a kiteregetett ruha öblítô, vagy füstszaggal kerül le a
szárítókötélrôl, illetve nem kell azt sem megvárni, hogy a szomszéd nyitott ablakán tóduljon be a lakásba a füst (még akkor
sem, ha nem vagyunk jóban a szomszéddal)!

Ingatlanok elôtti és az ingatlanokon
történô gyomtalanítás

Minden ingatlantulajdonosnak/bérlô/használó kötelessége, hogy
az ingatlanán, illetve az ingatlana elôtti közterületen a gyomnövényeket irtsa, a füvet vágja, gaztalanítson, illetve a közterületre kilógó ágakat, bokrokat nyesse, valamint az ingatlan elôtti árkokat tisztítsa. A Polgármesteri Hivatal erre illetékes ügyintézôje
heti rendszerességgel fogja a település ingatlanait ellenôrizni, és
a szükséges intézkedéseket megtenni. Kérek mindenkit, ne azt
nézzék, hogy az önkormányzat azzal a két db kis teljesítményû
géppel, három-négy közmunkással a közterületek közül men�nyivel bír el, hanem minden tulajdonos „a maga háza elôtt sepregessen”. A visszamutogatás egyrészrôl nem vezet sehova,
másrészrôl pedig ezek az emberek mire egyszer végigkaszálják a
közterületeinket, kezdhetik a munkát elölrôl. Nézzék meg, milyen képet fest akkor egy utca, ha mindenki elôtt szép rendben vannak a közterületek, mint amikor a renitensek miatt ez
az összkép nem alakulhat ki. Becsüljük már meg azok munkáját, akik mindig szépen, rendben tartják ingatlanjaikat, az ingatlanuk elôtti közterületet, vegyünk róluk példát és kövessük ôket.
Nem beszélve arról, hogy a gyomok az egészségre is károsak, nagyon sok állampolgár szenved a különbözô allergiás betegségek
valamelyikében (aki nem tudja, hogy milyen szenvedésen mennek ezek az emberek keresztül, az nem is tudja azt elképzelni).

„Szemétügy”

Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy az un. Bruck gödör nem
szemétlerakó!! A szelektív hulladékgyûjtô szigeteken elhelyezett
konténerek mellé – akkor, ha azok már megteltek – NE TEGYENEK szelektív és egyéb kommunális hulladékot! Nôjünk
már fel ehhez ésszel, nagyon kérek mindenkit! A település egészére nézve szégyen az az állapot, melyet néhány – már szavakkal sem tudom illetni – állampolgár hagy maga után!
A kommunális hulladék elszállításával és a díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos gondolatok: több Alkotmánybírósági döntés foglalkozott már azzal a témával, hogy miért kell, egyáltalán kell-e annak az ingatlantulajdonosnak hulladékszállítási díjat fizetni, akinél nem termelôdik, illetve csak kis mennyiségben és csak idôszakonként kommunális hulladék. A rossz hír az,
hogy kell fizetni, mivel az önkormányzat a jogszabályban részére kötelezôen elôírt közszolgáltatást minden ingatlantulajdonos
részére biztosítja függetlenül attól, hogy az adott ingatlantulajdonos azt igénybe veszi vagy nem. Nem tud ugyanis a kommunális hulladékot szállító autó kikerülni bizonyos ingatlanokat,
akár van elôttük kihelyezett kuka, akár nincs, az ingatlan elôtt
akkor is elmegy, tehát akkor is behajt egy utcába, ha csak egy db
kukát helyeznek ki oda, az ezzel kapcsolatos km költségét ez a
tény nem befolyásolja.

Helyi adó, gépjármûadó, hulladékszállítási díj,
szennyvízközmû érdekeltségi hozzájárulás
hátralékokról

Az adóhátralékkal rendelkezôkkel, a lakbérhátralékosokkal,
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a szennyvízközmû érdekeltségi hozzájárulás, illetve a hulladékszállítási díj- hátralékkal rendelkezôkkel szemben továbbra is
minden eszközzel fellépünk. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan
kezdeményezzük a munkabérbôl történô letiltást, felterjesztjük
a hátralékosok listáját a NAV-hoz, önálló bírósági végrehajtó
közremûködését kérjük, illetve a gépjármûadó hátralékok tekintetében az egy éven túli tartozások esetében kezdeményezzük az
okmányirodánál a gépjármû ideiglenes forgalomból történô kivonását. Igen sok esetben erre a lépésre azért kerül sor, mert az
érintett hátralékkal rendelkezôk a felszólításunkra a fülük botját sem mozdítják. Ez viszont azzal jár együtt – mint ahogy azt
már korábban is leírtam –, hogy a tartozáson felül különbözô
mértékû hozadékköltségek merülnek fel, melyet szintén a hátralékosnak kell megfizetnie, így a tartozás összege akár a duplájára is ugorhat. Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik – elmulasztva kötelezettségüket – új ingatlanba költöztek, ingatlant vásároltak, illetve eddig azt bármely okból nem
tették meg, szíveskedjenek bejelentkezni a kommunális adó hatálya alá. Ezen a téren szintén hatékony ellenôrzést kezdtünk,
ami azt jelenti, hogy a nyilvántartásaink összevetését követôen
azok esetében, akik bizonyíthatóan a kommunális adó hatálya
alá tartoznak, de annak hatálya alá nem jelentkeztek be, mulasztási bírság kiszabására számíthatnak, természetesen a kivetett
adó megfizetési kötelezettségen felül. Kérem, hogy az érintettek
(akik magukra ismertek) minél hamarabb keressék Szendreiné
Zakály Márta kolleganômet személyesen ügyfélfogadási idôben,
illetve a 22/560-010-es telefonszámon. Bevallás nyomtatvány
beszerezhetô ezen kívül a Polgármesteri Hivatal titkárságán is.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a kommunális adó hatálya kiterjed azon magánszemélyekre, akik Baracska belterületén ingatlantulajdonnal rendelkeznek, illetve azon Baracska-Annamajor területén élô magánszemélyekre is, akik a Büntetés-végrehajtási Intézet tulajdonában lévô ingatlanokban bérleti joggal rendelkeznek.

FELHÍVÁS

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az ebek veszettség elleni kötelezô
védôoltásának idôpontja:
2013. június 5. (szerda) 15–18 óra
Helyszíne: Baracskai Faluház udvara
A pótoltás idôpontja: 2013. június 12. (szerda) 15–18 óra
(helyszíne változatlan)
Baracska-Annamajorban az eboltás idôpontja:
2013. június 13. (csütörtök) 16–17 óra
Helyszíne: Baracska-Annamajor, mérlegház
Az oltás alapdíja: 4 000 Ft/eb (mely összeg magában foglalja a vakcinázás költségeit).
Ezen felül a kötelezô féreghajtás díja:
a) amennyiben az eb 30 kg testtömeg alatt van: 250 Ft/eb,
b) amennyiben az eb 30 kg testtömeg felett van: 400 Ft/eb.
A 3 hónapnál idôsebb ebek beoltása kötelezô!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet értelmében az ebek veszettség elleni védôoltása az
eb tulajdonosának kötelezô feladata.
Fontos, hogy az eboltásra csak chippel ellátott kutyát vezessenek fel, mert csak így vakcinázható!
Kérek minden kutyatulajdonost, hogy – esetleges további
problémákat, illetve bírság kiszabását megelôzendô – a szolgáltatást vegyék igénybe!
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô

IDOBOLÓ
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Juditnak
és Eszternek
Tisztelt Baracskaiak!
Vannak emberek, akiknek életük
során megadatik az, hogy a munkaidejük jelentôs részét a településen
töltik el és ezáltal mintegy szerves
részévé válnak a közösség mindennapi életének. Ezek az emberek, mivel életük nagyobb részét töltik itt
le mint a többiek, így sokkal érzékenyebbek a közösség problémáira,
gondjaira. Talán ezért van az, hogy
ôk nagyobb közismertségnek örvendenek és több olyan feladatot is felvállaltak és felvállalnak, amely nem
a napi munkavégzésükkel kapcsolatos.
Az elmúlt idôben két olyan ember
ment el a településen nyugdíjba,
akiknek a nevét mondhatjuk mindenki ismerte, hiszen hosszú évek
óta rendezték ügyeinket és mint tanácstag, képviselô, vöröskeresztes
tag aktívan részt vettek a település
mindennapjainak
szervezésében,
rendezésében. Mindkettôjüket több
évtizedes munkájuk során a lelkiismeretesség, a pontosság és az emberekkel szembeni nagyfokú lojalitás jellemezte. Ez a két ember, akinek a kedvéért most tollat ragadtam az E-ontól nyugdíjba vonuló
Molnár Józsefné Judit és a Magyar
Postától nyugdíjba vonuló Schmidt
Józsefné Eszter. Lehet kívülrôl úgy
tûnt, hogy egyszerû a munkájuk, de
ha jobban belegondolunk, tudjuk,
hogy ez nem így igaz. Ma, aki emberekkel dolgozik, kényes ügyeiket intézi, az nem könnyû feladatot végez
és mindezt úgy tenni, hogy mindig
maradjon egy kedves szava, az már
bizony nehéz dolog. Ôk pedig így
tették hosszú éveken át és ezek mellett idôt szakítva a közösségi munkára is.
Kívánom, mindegyikôjüknek a nyugodt, hosszú nyugdíjas éveket, megköszönve több évtizedes Baracska
község településéért tett közösségi
munkájukat.
Boriszov Zoltán
polgármester

2013. június

Biztonságunk érdekében
A jó idô beálltával ismét nagyobb kedvvel
megyünk ki a szabadba, többet sétálunk,
kerékpározunk. Ezért érdemes feleleveníteni néhány helyi közlekedéshez kapcsolódó ismeretet, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés az utakon.
Településünkön két hosszabb szakaszú
épített kerékpárút segíti a kerékpáros
közlekedést. A kerékpárút elejét és végét tábla jelzi. E táblákra a kerékpárosoknak is figyelni kell, mert csak a két tábla közötti szakasz az, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mint a táblákon kívüli részeken. Például a Kossuth
és Országút utca találkozásánál mindkét
irányból vége a kerékpárútnak, a kijelölt
gyalogátkelôhelyen a kerékpárosoknak
is a gyalogosokra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazniuk.
Martonvásár irányába haladva a gyógyszertár közeli részen – mint ahogyan a
tábla is jelzi – szintén véget ér a kerékpárút és járda sincsen. Ez a régi Országúti rész, ahol az út melletti ingatlanokat a
patakig innen lehet gépkocsival megközelíteni. Sajnos ezen a szakaszon sokszor
parkolnak le figyelmetlenül gépkocsival a
gyógyszertárba igyekvôk; nem törôdnek

azzal, hogy elállják az utat a lakásokhoz
vezetô kocsibejárókon, akadályozzák a
másik kocsi behajtását, leállást valamint
a gyalogosan és kerékpárral közlekedôket.
Tovább folytatva az utat, a 7-es fôköz
lekedési úton átkelve, ismét a régi Országútra érkezvén, a Csillag utcai elágazásnál szintén véget ér a kerékpárút.
Onnantól egészen a Vasút felé vezetô kerékpárút kezdetéig tart az a közúti szakasz, ahol szintén lehet gyalogos, kerékpáros és gépjármû forgalom. Tulajdonképpen ez egy zsákutca. Ezen tudják gépkocsival megközelíteni ingatlanaikat az út
mellett lakók, s az ott mûködô vállalkozások (Polgár Kereskedôház, mészoltó és fatelep) tehergépjármû forgalma is ezen az
úton történik. Itt a gyalogosan, a kerékpárral és a gépjármûvel közlekedôknek
egyaránt a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat kell betartaniuk. Azért is
döntött úgy képviselô-testületünk, hogy
ezen a szakaszon még az idei évben meg
kívánja oldani a közvilágítást annak érdekében, hogy sötétedéstôl pirkadatig
jobban lássanak és látszódjanak az ott
közlekedôk, nagyobb legyen a biztonságérzet. 
Becsei Andrásné

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idô beköszöntével
nemcsak a növények kelnek új életre, sajnos a bûnözôk is megjelenhetnek a kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál, annak reményében, hogy oda beosonva értéket találnak.
A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést a szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegôn. Ahhoz, hogy jogsértés ne
rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogadják
meg az alábbi bûnmegelôzési tanácsokat.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány
többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a
kárt és a bosszúságot.
• Ha csak rövid idôre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki, vagy éppen
ismerôseinkkel váltunk pár szót, akkor is
mindig zárjuk be az ajtót!
• A szellôztetéssel is legyünk óvatosak!
Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobá-

ban! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent
is van a szobában és viszi, amit értékesnek
talál. Ugyanez igaz a függôfolyosóra nyíló
ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhetô, hogy a kerti munka hevében fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében
dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
• Ajtónyitás elôtt minden esetben gyôzôd
jön meg – pl. az optikai kitekintô igény
bevételével – az Önhöz érkezô személy
kilétérôl. Ha idegenek csengetnek be,
szolgáltatást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyével keresik Önt, ne engedje be ôket lakásába! A
magukat „hivatalos személyeknek,” kiadó
emberektôl is kérje el az igazolványát!
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra is.
Ha gyanúsan mozgó idegeneket látnak, jegyezzék meg személyleírásukat, az általuk
használt jármû típusát, színét, rendszámát,
és hívják bizalommal a 107-es, vagy 112es segélykérô számot! Ha megtörtént a baj,
haladéktalanul értesítsék a Rendôrséget!

Gárdonyi Rendôrkapitányság

2013. június
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I S KO L A I H Í R E K
Tisztelt Olvasók!
Mire írásom eljut Önökhöz lassan véget
ér a 2012–2013-as tanév, mely nemrég
kezdôdött.
Írásomban szeretnék beszámolni azokról az eseményekrôl, eredményekrôl,
melyek mostanában történtek.
Április 8-án és 9-én volt a leendô 1. osztályosaink beíratása. Jelenleg 26 fôs egy
osztály indul. Ebbôl 6 fô kajászói lakosú kisgyermek. A tanítónôk Moharosné
Benkô Ágnes (osztályfônök) és Szabó
Kata lesznek. Ebben az évben is változatos programokkal készültünk a szülôk
és gyermekek fogadására.
Az év 4. Kézmûves foglalkozása március 29-án pénteken volt, amit pedagógusaink tartottak Simon Judit vezetésével.
Április 11-én volt a költészet napja alkalmából megrendezett versmondó verseny a felsô tagozatosok részére, melyet
Vranekné Járányi Csilla szervezett és bonyolított le.
Az alsós olvasási versenyt Borsóné Molnár Szilvia szervezete és bonyolította.
Erre az alkalomra hagyományként nyugdíjas pedagógusokat hívtunk a zsûribe
(Eszenyi Károlyné Julika nénit és Sánta Mihályné Erzsike nénit) Köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat!
Az alsós helyesírási versenyt Vranekné
Járányi Csilla szervezte és bonyolította.
Április 25-én szinte minden középiskola
megküldte a 8. osztályosok felvételérôl
vagy elutasításáról szóló jelentést a
jelentkezôknek és az általános iskolának. A felvételi eljárás adminisztrációját
iskolánkban a 8. osztály osztályfônöke
Székely Miklósné lelkiismeretesen és
gondosan elvégezte.
Papírgyûjtés lebonyolítása Sulyok Zoltán és Tóth Péter feladata volt. Kevesebb
mennyiséget gyûjtöttünk, mint ôsszel,
de így is szép eredménnyel zárult a verseny, melyben a szülôk is remekeltek.
Tavaly megosztottam az olvasókkal azt
a problémát, mely az iskolában folyó étkezések során volt tapasztalható. Örömmel írom, hogy érdemes volt tollat fognom akkor, érdemes volt a Szülôket
megkeresni, mert a gyerekek sokkal jobban étkeznek és ritkán találunk azóta
úton-útfélen eldobott ételt. Köszönet a
felnôttek segítségéért!
A Tavaskert Fogadó minden héten biztosítja számunkra a jövô heti étlapot,
melyet honlapunkon
bárki nyomon
követhet. Sôt újdonságként a gusztusosan tálalt, ízletes ételekrôl fotók is
megtekinthetôk. (www.kfai.extra.hu)
4. éve jól mûködik az un. Gyümölcsprogram. Az alsó tagozatos gyerekek

naponta kapnak térítésmentesen 1 db
almát, körtét, vagy 2 dl-es szívószálas
100%-os gyümölcslevet. Örömünkre a
szállító a jó együttmûködés eredményeként 20 000 Ft értékben sporteszközöket ajándékozott iskolánknak.
Jövô évtôl már az 5. és 6. osztályosok is
szerepelnek a programban!
Véget ért az ercsi uszodában az úszásoktatás. Ebben a tanévben is három osztály vett részt a 3.osztály, a 4.a és a 4.b
osztályosok. Az úszás tandíját és utazási költségét a szülôk helyett a fenntartó
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fizette.
Március végén a szokatlan télies idô
után egy hirtelen felkerekedett szél,
megbontotta a legrégebbi épületünk
tetôhéjazatát, valamint az eresz alatt
több helyen leszakadt a vakolat. A hibákat kijavíttattuk a költségeket szintén a fenntartó fizette. További célunk
KEOP pályázaton való eredményes részvétel, mely az iskola épületének ös�szes nyílászárójának, külsô vakolatának, elektromos hálózatának,valamint
fûtésrendszerének teljes felújítását jelentené.
Szép eredményeinket megkeserítik azok
az esetek, melyek folyamatosan jelentkeznek komoly problémaként az iskola területén. A jó idô meghozta hívatlan
látogatóinkat is, akik nem kimondottan
tanulás végett keresik meg iskolánkat.
Nemrégiben fényes nappal, vasárnapi
ebédidôben a kazánház épületének teljes ereszcsatornáját szedték le értékesítés céljából az elkövetôk, ennek ügyét a
rendôrség vizsgálja.
Majd 2013. május 12-én ismét dél körül
az udvari csapot törték ki teljes erôvel,
úgy hogy a vezetékes víz több órán át
folyt. Szerencsére, sok jó ember él szomszédságunkban, akik azonnal észrevették és jelezték az esetet. Még aznap karbantartónk (Fodor József) megjavította.
Az iskola kapuját a Templom utca felôli
részen munkanapokon este 6 órakor
és szombat-vasárnap szigorúan zárjuk.
Nem véletlenül…
Sajnos a park felôli részen teljesen nyitott az iskola udvara. Szeretnénk ezt a
problémát orvosolni, mely ügyben Baracska Polgármesterét és a Martonvásári
Tankerület igazgatóját is megkerestem.
Kezdeményeztem az iskola teljes lekerítését illetve a terület bekamerázását. Bízom együttmûködésükben, amellyel eddig is kitüntették iskolánkat. Sajnos ennek anyagi vonzata is lesz, de úgy gondolom, ha nem történik változás haladéktalanul, megeshet, hogy néhány év

alatt az „éj leple alatt” még a téglát is kiszedik a falakból…
Szerencsére ezek a gondok elfelejtôdnek
egy idôre, amikor olyan eseményekkel
örvendeztetnek meg bennünket a tanulók, melyre büszkék lehetünk.
2013. május 10-én volt a hagyományként megrendezésre kerülô „NyerôPáros” vetélkedônk, melynek házigazdája Nyárainé Boromisza Klára volt.
Téma: Erdély. A vetélkedô részleteirôl,
élményeirôl és eredményeirôl a tanárnô
cikkében olvashatnak.
Május 22-én délután volt a hagyományos mezei futóversenyünk, melyet Tóth
Péter testnevelô szervezett alsósoknakfelsôsöknek. A verseny lebonyolításában Borsóné Molnár Szilvia alsós munka
közösségvezetô segédkezett.
Május 29-én szerdán volt az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
szervezésében az Országos Kompetenciamérés, alapkészségek mérése minden
6. és 8. osztályos tanulónk részvételével.
Iskolai koordinátor: Moharosné Benkô
Ágnes
Az alábbiakban ismertetem azokat a májusi tanulmányi versenyeket, ahol eredményesen szerepeltünk.
1. osztály
Felkészítô: Borsóné Molnár Szilvia
• Házi olvasási verseny
1. Sümegi Maja
2. Fehér Dániel
3. Bagdi Bence
• Házi helyesírási verseny
1. Bagdi Bence
2. Ferenc-Csibi Péter
3. Fehér Dániel
2. osztály
Felkészítô: Marton Gabriella
• Házi olvasás verseny
1. Hajdú Eliza
2. Mátyás Andrea
3. Szabó Tamás
• Házi helyesírási verseny
1. Méri Kata
2. Szabó Tamás
3. Kecskés Andrea
3. osztály
Felkészítô: Vranekné Járányi Csilla
• Házi olvasási verseny
1. Papp László
2. Bagdi Emese
3. Horváth Celina
• Házi helyesírási verseny
1. Ferenc-Csibi Nóra
2. Papp László
3. Horváth Celina
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• Bendegúz-Nyelvész megyei tanulmányi
verseny (Székesfehérvár)
7. Ferenc-Csibi Nóra
• Bendegúz levelezôs országos döntô
(1106 versenyzôbôl)
81. Ferenc-Csibi Nóra
97. Horváth Celina
4.a osztály
Felkészítô: Szabó Kata
• Házi olvasási verseny
1. Fejes Dorottya
3. Görcs Emese
4.b osztály
Felkészítô: Moharosné Benkô Ágnes
• Házi olvasási verseny
2. Petneházi Beatrix
• Házi helyesírási verseny
1. Petneházi Beatrix
2. Kervárics Norbert
3. Juraszkó Vanessza
• Bendegúz levelezôs országos döntô
(1106 versenyzôbôl)
77. Kervárics Norbert
94. Juraszkó Vanessza
106. Végh Patrik
111. Novoth Julianna
115. Landerberger Ábel
Felsô tagozat
• Költészet napja (helyi verseny)
Felkészítôk: Székely Miklósné és Vranekné
Járányi Csilla
5–6.osztály
1. Bagdi Zsófia 6.oszt.
2. Csepke Éva 6. oszt.
Szabó Dorina 5. oszt.
3. Nagy Anikó 5. oszt.
Molnár Krisztián 5. oszt
7–8.osztály
1. Sándor Anita 8.oszt.
2. Németh Nóra 7. oszt.
3. Csepke Vivien 8. oszt.
• Vajda János Szavalóverseny-Vál
Felkészítô: Székely Miklósné
1. Sándor Anita 8. oszt.
• Nyelvész  megyei döntôbe jutott:
Szabó Dorina 5.oszt.
Zónai Patrik 6.oszt.
Tüskevári Petra 7.oszt.
Futó Dániel 8.oszt.
Komplex környezetvédelmi verseny: 6.
és 7. osztályosok 2×4 fôs csapata bejutott a döntôbe. 2013. május 18-án szombaton Sárgeres- Rétimajoron képviselték
iskolánkat. Eredményhirdetés késôbb.
Felkészítô tanárok: Simon Judit és Sulyok
Zoltán
• Futóverseny – Vál
Felkészítô tanár: Tóth Péter
Méri Kata 2. osztály 2. helyezés
Számos levelezô országos tanulmányi
versenyünk összesítése még folyamat

KIDOBOLÓ
Iskola
ban,melyrôl a Kidoboló következô számában olvashatnak.
A tavasz legjobban várt eseménye a május 31-én péntek délelôtt megrendezett Gyermeknap volt. 8 órától 12 óráig tartott, ahol sok-sok meglepetésben részesültek a gyerekek. Erre az alkalomra szeretettel hívtunk és vártunk minden segítô szülôt! A munkát a Szabó
Kata Dök vezetô és Csepkéné Varjas Éva
SZMK elnök fogta össze, melyet ezúton
is megköszönök.
Következô események, programok:
• Június elsô  hetében egynapos tanulmányi kirándulások lesznek.
• Utolsó tanítási nap: június 11. kedd

2013. június
• J únius 12., 13., 14. szerda, csütörtök
és péntek (tanítás nélküli munkanapok)
•A
 szorgalmi év utolsó napja: június 14.
péntek (tanítás nélküli munkanap)
•A
 napközis tanulók számára felügyeletet biztosítunk (június 12., 13., 14.
8–16 óráig igény szerint)
•B
 allagás, tanévzáró ünnepély: 2013. június 15. szombat 9 óra
• I gény szerint napközis-sporttábort szervezünk (Sulyok Zoltán és Tóth Péter
vezetésével) tájékoztatás errôl késôbb!
Köszönöm a tanulók, a pedagógusok és
a szülôk egész évben nyújtott munkáját és
az Önök megtisztelô figyelmét!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Fontos tájékoztatás
a 2013–2014-es tanévrôl
Az új Köznevelési Törvény értelmében 2013. szeptember 1-jétôl:
27. § (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelôtti és délutáni tanítási idôszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább
tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerûen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók
felügyeletérôl.
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelezô és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat
óráig tartó egyéb foglalkozásokon.
55. § (1) az igazgató a tanulót a szülô kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra elôtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.
Magyarázat:
A fentiek értelmében iskolánk minden osztálya részére meghatároztuk a 2013/14es tanévben választható egyéb foglalkozásokat. Minden szülô határidôig megkapta azokat.
• A foglalkozásokat  hasonlóan, mint eddig tanórák után, illetve délután tartjuk majd az iskolában.
• Nekünk kötelezô biztosítani a 16-ig tartó egyéb foglalkozásokat s igény szerint
gondoskodnunk kell 17 óráig a felügyeletrôl.
• A szülô választ minden év május 20-ig:  gyermeke  a délutáni foglalkozásokon  
részt vesz s megnevezi azokat (például: lehet több szakkör, napközi, tanulószoba, lehet csak napközi,vagy csak szakkör,vagy mindkettô együtt)
• A  tanulónak akkor kötelezô, ha szülôje választott, s nyilatkozik arról, hogy
gyermeke a foglalkozásokat kötelezôen látogatni fogja, részvételét pedig biztosítja.
• Ha nem választ, akkor arról nyilatkozik, hogy nem igényli  a  délután megszervezett egyéb foglalkozások egyikét sem.
A 2013–2014-re vonatkozóan a tankönyvellátásról:
1. Minden elsô osztályos tanuló térítésmentesen kapja meg a tankönyvcsomagot.
2. A rászoruló tanuló (elôzetes igénylôlap kitöltése és beadása után) ingyenesen
kapja meg a tankönyvcsomagot, úgy hogy bizonyos könyvek könyvtári példányok lesznek.
Az a szülô aki a határidôt elmulasztotta, már nem élhet az igénylés lehetôségével
késôbbiekben!
3. A „fizetôs” tanuló fizetési könnyítéssel fizet úgy, hogy egyes tankönyveit
könyvtári példányként kapja.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

2013. június
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„Erdély” – Nyerô Páros Mûveltségi Vetélkedô
iskolánkban
Több éve szervezünk a Kozma Ferenc Általános Iskolában sikerese mûveltségi
vetélkedôket a felsô tagozatosok részére különbözô témákban: Duna, Nagy magyar
utazók, A természet védelme,
Németország és a Balaton…
Idén Erdély volt a téma.
Azért
választottuk,
mert
sok baracskai honfitársunk
szülôföldje Erdély és szerettük
volna, ha minél több tanuló
megismeri természeti és történelmi kincseit.
Valljuk, hogy igazi tudáshoz
a szorgalmas kutatómunka
és a téma alapos feldolgozása jelenti az utat. Szerencsére tanulóink szívesen és nagy
lelkesedéssel vesznek részt
a több hónapig tartó alkotó
munkában. S mindannyiunk
örömére értékes tudásanyag
elsajátításáról tesznek tanúbizonyságot.
Így volt ez idén is. Hat csapat három elôdöntôben mérte össze tudását. a Nyerô Páros vetélkedôben Erdélyrôl. A
feladatok megoldásában segítette ôket a könyvtár, a faliújságok, az internet és az erdélyi származású baracskai lakosok. A csapatok alapos tudást szereztek Erdély természeti értékeirôl, nagyszerû
történelmérôl, megismerkedtek erdélyi népmondákkal, híres költôk és írók mûveivel,
nevezetes erdélyiek életével, a
székely nyelvjárás érdekes szavaival s a terület gasztronómiájával.
Sok szép rajzot készítettek az
irodalmi mûvek nyomán. Tanulóink faliújságot készítettek, receptes füzetet állítottak
össze erdélyi ételekrôl, igen
sok szép tárgyat gyûjtöttek és
mutattak be a vetélkedô ideje
alatt iskolánkban.
A döntôre május 10-én, pénteken délután került sor nagy
érdeklôdés közepette. Vendégünk volt Maár János a
martonvásári tankerület munkatársa, Becsei Andrásné alpolgármester, sok kedves
szülô, kolléga és iskolánk ta-

nulói. A vetélkedô zsûrijének
elnöke Gráczer László igazgatóhelyettes volt, aki mindvégig részt vett a vetélkedô
feladatainak
összeállításában. A zsûri tagjai: Sass Éva
erdélyi származású szülô és
Moharosné Benkô Ágnes a 4.b
osztály osztályfônöke.
A döntô elején Kárpáthegyi
Józsefné igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd
rövid ismertetôt tartottam
Erdélyrôl.
A vetélkedô elsô részében a
csapatok színvonalas mûsort
mutattak be: Siklódi Gellért
gyönyörûen mondta el Wass
Albert: Üzenet haza címû versét, felállva hallgattuk meg a
Székelyhimnuszt Bagdi Zsófia
elôadásában, Gyulai Fruzsina szépen adta elô Venturné
mondáját, Fejes Dorottya és
Boriszov Csenge pedig megnevettetett bennünket székelyviccek elôadásával.
Ezután a csapatok színes elôadásban bemutatták az Erdély
rôl készült faliújságokat.
Ezután különbözô feladatok megoldásában jeleskedtek tanulóink: képeket ismertek fel híres székelyekrôl és jeles emberekrôl, villámkérdésekre válaszoltak, székelyföldi
történeteket írtak át mai magyar nyelvre, nevezetes költôk
és írók mûveit ismerték fel rövid részlet alapján. A csapatok
alapos tudással rendelkeztek
Erdély történelmérôl, földrajzáról és irodalmáról.
Végül
Székely
Miklósné
kolléganô erdélyi ételekbôl állított össze kóstolót, s ezeket
az ételeket kellett megnevezni a tanulóknak. Sokan tudták, melyik a zakuszka, puliszka, mics, rahát és az áfonyalekvár felismerése sem okozott gondot.
Majd szünet következett, amikor is a zsûri összeszámolta
a pontokat, megállapította a
gyôztesek sorrendjét. Mi pedig megkóstoltuk a sok finom
ételt és süteményt, amelyeket a csapatok tagjai és a kedves anyukák és nagymamák

készítettek mindenki örömére. Igen színvonalas receptes füzeteket is állítottak ös�sze a csapatok. A zsûri ezeket
is és a finomságokat is értékelte elôzetesen.

Végül kialakult a döntô végleges sorrendje:
A Nyerô Páros Vetélkedôt a
8. osztály Ardeal csapata nyerte: Gyulai Fruzsina és Béres
Szabina.
2. lett a Tanszilvánia csapat: Sándor Anita Emília és
Csepke Vivien (8. osztály).
Alig lemaradva 3. lett a 4.a
osztályosok
Aranycsapata:
Fejes Dorottya és Boriszov
Csenge.
4. helyezést ért el a Hargita
csapat: Bagdi Zsófia és Csepke
Éva (6. osztály). (képünkön)
5. lett a Csángók csapata: Németh Nóra és Kecskés Barbara (7. osztály), s végül 6. lett
a Maros és Olt csapat: Siklódi
Gellért és Molnár Krisztián
(5. osztály).
Gratulálunk a csapatoknak a
nagyszerû teljesítményért!
A tanulók igen értékes könyveket kaptak ajándékba, s természetesen oklevelet, emléklapot és csokit.
Köszönöm szépen igazgató
nônk, a zsûri, iskolatárunk,
kollégáim, a technikai dolgo-

zók lelkes támogatását, munkáját.
Hálás köszönet a kedves
Szülôk áldozatos munkájáért,
akik mindenben támogatták
gyermekeiket. A közös munkának köszönhetôen egy nagyon szép, bensôséges hangulatú délutánt töltöttünk el
együtt, tudásban sokat gyarapodtunk, szívet melengetô pillanatokat éltünk át.
Útravalóul néhány gondolat
arról, hogy mit jelent erdélyinek lenni a szülôföldön és attól távol?
„… mindenkinek aki eljött
(Erdélybôl) nagyon nehéz…
nehéz, mert meghasonult önmagával, hazájával… Tehát
akkor Erdély nem Wass Alberté? Erdély nem Kányádi Sándoré? Csak mert ôk is eljöttek. A Haza számomra nem a
földet jelenti, ahol élek, illetve
nem csupán azt. A Haza sokkal
több ennél. Számomra a Haza
az emberek, a nyelv, a kultúra,
a népszokások összessége. És
igen is szívünkben hordozható
mindenfelé, bármerre járunk a
világban. Erdélyben születtem,
és azt is tartom igazi hazámnak, éljek bármerre a föld kerekén akkor is így fog maradni. És ha tehetem hazajárok.
Ez ugyanolyan mint a magyarság kérdése… a legnagyobb
magyarjaink között akiket mai
napig nemzeti hôsökként tisztelünk, így például az aradi 13,
alig van igazi magyar születésû
ember. Mert a magyarság nem
csupán a vérben van, hanem a
szívekben.”
Nyárainé Boromisza Klára
a vetélkedô szervezôje

Hargita csapat
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ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
Hosszú
hagyománya
van nálunk a szelektív
hulladékgyûjtésnek,
s
idén kicsit kibôvítettük a
lehetôségeket, hogy a gyerekek tágabban ismerkedhessenek meg környezetük védelmével. Sokat beszélgettünk a gyerekekkel, hogy
hogyan készül a papír, és hogy hova kerül a szemét. Szerettük volna megmutatni a gyerekeknek, hogy mi a különbség
a szemét és a hulladék között. Megrendeztük a mi kis újrahasznosítási hetünket,
amely alatt nemcsak papírt, és PET palackokat vártunk az óvoda udvarára elhelyezett konténerbe, hanem segítségül hívva a szülôket is egy kiállítást szerveztünk.
Hulladékból hasznosat címmel meghirdetett kiállításunkon különbözô, a környezetünkben megtalálható hulladékokból hasznos, praktikus, szép használati
vagy dísztárgyakat készítettünk. Minden
csoportban együtt is készítettünk a gyerekekkel játékokat, díszeket, és akinek kedve volt, otthon is készíthetett a családdal.
Egyre több dísztárgy, játékeszköz, ékszer
érkezett a kiállításunkra. Örömmel láttuk
milyen pozitív visszhangja lett ötletünknek, és milyen sok kreatív és ügyes kezû
anyuka „jár” az óvodánkba.
Az újrahasznosítás szellemében rendeztük meg a Ruhabörzét is. Néhány kedves anyuka felajánlásából jó adag gyermekruha közül lehetett válogatni. A
mûanyag flakonból készült malacperselyben összegyûlt összeget, pedig egy közös
óvodai kirándulásra szeretnénk költeni.
Minden résztvevônek köszönjük a támogatást, amely segítségével erôsítettük
a gyermekekben környezetünk védelmének fontosságát.
Mészárosné Giricz Marianna

Fújd fel dudás a dudádat!
Április 11-én óvodásaink a Kákics együttes
zenés gyermekmûsorát láthatták, hallhatták (képünkön). A gyermekek életkorához
igazított mûsorban játékos formában ismerkedtek déd- és ükszüleik korának jellegzetes népi hangszereivel (bôrdudával,
tekerôlanttal, somogyi hosszúfurulyával,
moldvai kavallal, hegedûvel, brácsával,
bôgôvel). A mûsor segítséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy a gyerekek megismerkedjenek a magyar népzenével, valamint
a paraszti világ jellegzetes hangszereivel, s
alternatívákat ismerô és tudatosan választani tudó felnôttekké váljanak.
A baracskai óvodásoknak nem volt újdonság a népzenével való találkozás,
ugyanis immár 17 éve külön foglalkozás
keretében ismerkednek a nagycsoportos
korú gyermekek a hagyományos népi játékokkal, mondókákkal, népzenével és a
magyar néptáncok igen gazdag és változatos típusaiból az ugrós tánccal. A népszokásokból is merítünk, de csak an�nyit amennyi „kis világukba” belefér, és
nem kelt zavart bennük. A népi játékoknak ma is fontos szerepük van. Ma is fontos a játékok lélektani szerepe (az önismeret és az egészséges önértékelés ki-

Kirándulás a Planetáriumba
Ebben az évben az iskolába menô gyerekek „búcsú” kirándulása május 14-én,
egy hûvös, de napos délelôtt zajlott.
Az úti cél Budapest Planetárium.
Mikor megérkeztünk, már mindenki nagyon éhes volt, így elfogyasztottuk a finom tízórait.
Ezután „A süni és a csillagok” címû óvodásoknak szóló elôadást néztük meg.
A gyerekek nagyon élvezték a mûsort, a
szép és érdekes történet során néhány
új ismerettel is bôvülhetett tudásuk a
különbözô égitestekrôl és jelenségekrôl.
Az elôadás után a Vágóhíd utcai
tûzoltóságra indultunk, mert meghívást

kaptunk Winkler Gergô apukájától, aki
ott dolgozik. A gyerekek itt is nagyon
jól érezték magukat. Mindent megnézhettek és kipróbálhattak. Lehetett „tüzet oltani”, beülni az autóba, felpróbálni a sisakot és a kérdésekre is mindenki választ kapott. Ezután már kissé fáradtan indultunk haza, de azért még az
Osváth cukrászdánál megálltunk és elfogyasztottunk egy finom fagylaltot.
Miután hazaértünk mindenkinek jólesett a finom ebéd.
Nagyon jól éreztük magunkat és sok élménnyel gazdagodtunk.
Molnárné Hôgyes Mariann

alakítása, az aktivitásra való serkentés)
és a társadalmi szerepe (a csoporttudat,
a kapcsolatteremtésre és a másokkal való
együttmûködésre való készség kialakítása). Gyermekeinket természetesen a mai,
megváltozott világba való illeszkedésre kell nevelnünk, s ez kizárja azt, hogy
csakis a hagyományos játékokra támaszkodjunk. Igenis tanuljanak meg sakkozni
(ha van kedvük), játsszanak társasjátékokat és számítógépes játékokat, de ne maradjon ki az életükbôl az sem, amit a hagyományos népi játék tud nyújtani.
A szokásos évi táncházunkat május 10-én
tartottuk óvodánkban. Év közben tanult
játékokból összeállított játékfûzéssel örvendeztettük meg a szülôket és a vendégeket. Utána kézmûveskedtünk, táncoltunk és Judit óvó néni elôadásában meghallgattuk az Ábelesz–kóbelesz címû
népmesét.
Végi Péterné

Rajzpályázat
A martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Diákotthon EgyüttÉrtük Alapítványa idén is meghirdette az „Alkoss nekünk, alkoss velünk” címû rajzpályázatát. A pályázat célja az ép gyermekek figyelmének, segítôkészségének felkeltése
volt a fogyatékos társaik iránt. Óvodánkból változatos technikával készült gyermekmunkákat küldött be
az Alma csoport, Katica csoport és
a Maci csoport. A Maci csoportos
gyermekek közös munkával rajzolták meg Csukás István: Téli tücsök
meséjét, ezzel az alkotással 1. helyezést értek el. Egyéni alkotások közül
Kun Zsófia 2. helyezést ért el. Gratulálunk a gyerekeknek!
Kedu Józsefné
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EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Húsvét utáni idôszak legki
emelkedôbb ünnepe Pünkösd
Az Úr 50 nappal feltámadása után elküldte a mennybôl
a Szentlelket. Elkezdôdött
az Egyház kora. A félelemtôl
remegô apostolokat Krisztus bátor hirdetôivé tette. A
Szentlélek tartja meg az Egyház egészét az igazságban és
Istennek egyre mélyebb megismerésére vezeti. ô mûködik
a szentségekben és élôvé teszi
számunkra a Szentírást. Ma is
kegyelmi adományaival ajándékozza meg azokat, akik nyitottak számára.

Ennek a pünkösdi örömnek a
kifejezôdése pünkösdhétfôn
az egyházmegyei családi nap
Balinkán.
Május 26-án, Szentháromság
vasárnapján egyházmegyei zarándoklat lesz Máriaremetére.

A következô nagy esemény
pedig június 2-án, Úrnapján
az elsôáldozás lesz a 9.30-kor
kezdôdô szentmise keretében.
Az elsôáldozáskor Jézus teljesen és valóságosan nekünk
adja önmagát, visszavonhatat-

lanul. ô nem vonja vissza nekünk tett ígéretét, hogy velünk
marad.
Várja vissza mindazokat, akik
hûséget ígértek neki!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Tisztelt Baracskaiak!
Ezúton kérem – a baracskai katolikus egyházközség nevében –
anyagi támogatásukat a templomtorony felújításához.
A kivitelezéshez a püspökségtôl kapunk támogatást. Az áfatörvény tavalyi megváltoztatása és az anyagárak megugrása kényszerített minket a segítség kérésére. Az eddigi támogatásokat köszönjük! Az adományokat személyesen átadhatják Hasap Józsefnek (gondnok),
vagy bármelyik egyházközségi képviselôtagnak, továbbá banki útonis lehet adományozni az
egyházközség számlaszámára: CIB 10702105-47794308-51100005
Köszönettel: Hasap József, gondnok

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: (06-22) 454-200; (06-30) 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Kedves Olvasó! Gyülekezetünk az elmúlt
idôszakban sem szûkölködött programokban. Januárban ismét megtartottuk
„szokásos” imaheti alkalmainkat Kádár
Ferenc református és Süller Zsolt evangélikus lelkipásztorok, valamint Bokros
László baptista gyülekezetvezetô igeszolgálataival. A tavasz megérkeztével folytattuk – folytatjuk családos istentiszteleteinket, kétheti rendszerességgel. Hálásak vagyunk Istennek a már elkötelezett
családokért, és szeretettel várjuk az újakat. Május elsején napfényes és jó hangulatú családos kirándulást szerveztünk a
Pákozd-Sukorói Arborétumba. Pünkösdvasárnap hat fiatal tett konfirmációi fogadalmat: reméljük, sikerül megtartaniuk
Istennek tett ígéretüket!
Örömmel adok hírt arról is, hogy
szeptembertôl a felmenô rendszerben bevezetésre kerülô, tanórai keretek között
tartandó hittanórákra szép számban je-

lentkeztek gyermekek, így mind az elsô,
mind az ötödik osztályban indul református csoport!
Lassan vége a tanításnak, jön a már bizonyára mindenki által várt vakáció. A
nyári szép idôben szívesen tartunk családunk és barátaink körében bográcsozást, grillpartit. Biztos sokaknak vannak
már jól bevált receptjeik. Én most hadd
ajánljak mindenki figyelmébe egy olyan
különleges receptet, melyhez semmit sem
kell beszereznünk, mert mindenünk megvan hozzá – csak egy kis akarat, odaszánás kell az elkészítéséhez:
„Vegyél egy adag bátorságot, és három
adag türelmet. Adj hozzá egy csepp figyelmességet, verd fel egy nagy adag megértéssel, s darabolj bele szeretet-jeleket. Az
egészet keverd össze titoktartással, közösségvállalással, összefogással. Szaggasd a
kapott tésztát napi adagokra, és díszítsd

fel személyes ötletekkel. Süsd meg áldozatvállalásod tüzében, s a végén öntsd le
bátorítással. Tálaláskor mosollyal add át,
ôszinteséggel körítsd.
Kerüld a keserû fûszereket, mint kihasználás, erôszakosság, árulás, közömbösség a nehéz helyzetekben, mert kenyeredet ehetetlenné teszik, s legközelebb hiába kínálgatod.
Néha jól jön bele egy-egy közös élmény,
mély beszélgetések, az élet nagy kérdéseinek végigtárgyalása. Bölcsességedre bízom, hogy mikor illik hozzá egy kis együtt
hallgatás, vagy közös munka. A humor
bármikor jól jöhet, vagy egy váratlan fagyi-meghívás — mert ezek mellett a barátságkenyér még jobban esik az embernek.”
Kívánom, hogy nyarunk is e „recept” jegyében teljen!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

O L VA S Ó I S O R O K
Május második szombatján a marutiklub.hu tagjaival Maruti találkozót szerveztünk a Baracskai Faluház udvarán. Kilenc órakor szakadó esôben ácsorogtunk az eresz alatt, és reménykedtünk a jobb idôben.
Szerencsénkre mire tíz óra lett, az esô elállt, és a nap is kibújt a
felhôk közül. Lassanként megérkezett a többi autó is, kezdett
megtelni az udvar. Akik nem ismerték egymást, bemutatkoztak, majd a fiúk rávetették magukat az autókra, és mustrálták
egymás kocsiját. Közben a bográcsban rotyogni kezdett a finom
paprikás krumpli is ebédre. A délelôtt gyorsan eltelt az ismerkedéssel és egymás kocsijának vizsgálatával. Az ebéd elfogyasztása
után tombolavásárlásra biztattuk a résztvevôket. A nyereménytárgyak egy része a Guszti Autósbolt felajánlásából származott

(Ezúton is köszönjük!). Késôbb ügyességi verseny következett,
bekötött szemmel kellett végigvezetni a kijelölt pályán, egy navigátor segítségével. Majd sor került a tombolatárgyak sorsolására is. A szokásos kresz tesztet is kitöltöttük, de ennek kiértékelése a helyszínen elmaradt idô hiányában. A találkozót az autós felvonulás zárta, mikor is komótos tempóban végigvonultunk Baracska néhány utcáján. A Széchenyi utcában egy hosszúra nyúlt búcsúzkodást és gyors dudaszerelést követôen mindannyian elindultunk hazafelé.
Gyorsan eltelt a nap, és jó kis csapat kovácsolódott össze.
Köszönjük Baracska Község Önkormányzatának hogy a találkozó megrendezéséhez természetbeni támogatást nyújtott.
Gyné H. Gabi – marutiklub.hu
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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 szkséges
a fenti elérhetôségeken.
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

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Háziorvosok
dr. Mayer András

Tel.: 06-22 580-017,
06-20 933-94-87
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
JÚNIUS: 1–2.: Ráckeresztúr;
8–9.: Ercsi; 15–16.: Martonvásár;
22–23.: Ráckeresztúr; 29–30.: Ercsi
JÚLIUS 6–7.: Martonvásár
I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
június 17.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
július 1.
Tördelés:
hammergrafika.hu
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a
szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll mó
dunkban megjelentetni.
A szerkesztô

2013. június

Ügyfélfogadások
A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat
Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Tanácsterem

Falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 30) 6655-049

Közérdekû információk
Baracska Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

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

Fogorvosi rendelô

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

Községi könyvtár

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

Baracskai polgárôrség
8.00–22.00 között hívható:
(06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható
a Gárdonyi Rendôrkapitányság
(06-22) 355 003
BRFK Központi ügyelet: 107, 112
Zöldszám: (06-80) 323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297
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„Köszönöm, hogy éltél és minket szerettél,
Nem hagytál itt minket,csak álmodni mentél,
szívünkben itt él emléked örökre, ha látni
akarunk, felnézünk az égre.”

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
Böcz-Gál Ferenc temetésén megjelentek, és sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünk, Máté Jánosné temetésén
megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Máté család

irodai célra bérbe adja
az önkormányzat tulajdonában
lévô, Baracska, Kossuth u. 31.
szám alatt található 32 m 2 -es
helyiséget
3 572 Ft+Áfa/m 2 /hó összegért.
Érdeklôdni lehet
a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási idôben személyesen,
illetve a 22/580-180-as telefonon
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzônél.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Érdeklôdôket, hogy

sportolási cél ra bérbe vehetô
önkormányzat unktól a
szabadidôpa rkban lévô
mûf üves pálya.
A bérleti díj óránként 4 000 Ft.
Az esti órákban történô
megvilágítás igénybevétele óránként
1 000 Ft.
A bérleti díjat
a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába kell befizetni.
Az igényeket Molnár Dánielnél
lehet jelezni
a 06-30-2440628 telefonszámon.

VÉRADÁS

BARACSKÁN
Helyszíne:
Faluház
Időpont:
2013. június 20.
14.00-17.30 óra
Minden régi és új véradót
szeretettel várunk!

AUTÓSULi

Folyamatosan induló tanfolyamok

A, B, C

kategóriákban

(Targonca és munkagépkezelôi oktatás is.)
Sikeres KRESZ vizsga után akár egy hónapon belül jogosítvány!
(Gyorsított tanfolyamok)
KRESZ	Távoktatási lehetôség vagy igény szerint tanteremben oktatás vasárnap
10–14 óráig. Sikeres vizsga érdekében próbavizsgák gyakorlása.
VEZETÉS
Találkozás helyben vagy megbeszélés szerint.
Fizetés
Több részletben, megegyezés szerint.
Elérhetôségek	Pál Péter, 06-30 911-2079 (minden nap 9–18 óráig)
E-mail: autosuli@citromail.hu

Felnôttképzési nyilv. vét. szám: 13–0309–07

Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testülete
2013. július 1. napjától
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