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Körmendi Gitta:
Aprócska varázslók
Csodáljuk csodáit a kis gyermekeknek,
akik szivárványszín varázslatot tesznek,
mert angyali álmuk, amit megálmodnak,
ígéret a mának, hogy felnôhet holnap.

Messzire gyűrűzik csengő nevetésük,
igazzá igézve legszebb meséjük.
Nem ismernek helyet, hol ne lenne helyük,
Játsszunk önfeledten, tiszta szívvel velük!

Kik még a világot csillagszemmel látják,
csillogóra festik színét és fonákját.
Sosem felejtik le az égről a Napot,
tündérekkel szállnak, mert maguk is azok.

Hagyjuk kezeikben varázs-ecsetüket,
hadd fessék boldoggá színes életüket.
Ne árnyékoljuk be fényes palettájuk,
jövőt varázsolnak: vigyázzunk reájuk!

A GYERMEKNAP alkalmából Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel köszönti a település GYERMEK LAKOSSÁGÁT.
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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
Április 17-én rendkívüli ülést tartott
testületünk, mivel néhány ügyben a
határidôk miatt sürgôs döntésre volt
szükség. Az ülésen minden képviselô jelen volt.
– Megbízást kapott a polgármester,
hogy az építész által elkészített tervrajz, illetve anyag és munkadíj kalkuláció alapján – mely az orvosi rendelôk
külsô és belsô felújítására, továbbá
mozgáskorlátozotti illemhely kialakítására vonatkozik – kérjen be árajánlatokat.
– A testület megerôsítette az I. világháborús emlékmû rendbetételére és renoválására vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntését.
– A település közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztési lehetôséget megragadva döntött testületünk arról, hogy
pályázatot nyújt be térfigyelô kamerarendszer kiépítésére a BM. rendeletben
meghirdetettek alapján.
– A 2014. évi költségvetés terhére 17 db
köztéri hulladékgyûjtô soron kívüli
beszerzésérôl született döntés.
– A „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány nyertes pályázatával kapcsolatosan – mely a Faluház felújítására vonatkozik – vállalta testületünk, hogy az Alapítványtól a Regionális Finanszírozó Zrt. által nyújtott megelôlegezô kölcsön kamatait, a
szerzôdéskötési díjat valamint az 5 éves
fenntartási és pótlási kötelezettséget átvállalja.
– A képviselô-testület 6 éves futamidejû,
50 millió forint fejlesztési célú hitel biztosítását kéri a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-tôl. A hitel és kamatainak visszafizetése az éves költségvetésekbe kerül betervezésre és biztosításra.
– Egyebek napirendben a PIT Bizottság elnöke arról érdeklôdött, érkezett-e
jelzés az önkormányzathoz a Vattai
sertésteleptôl trágyázás ügyben, mivel
megint nagy a bûzhatás; a ráckeresztúri
szélerômûvel kapcsolatosan van-e információ; mikor tárgyal a testület a
gyermekétkeztetésrôl, amirôl korábban
szó volt.
– Az elhangzott
válaszok szerint
a trágyakiszórásról érkezett tájékoztatás, de csak annyit közöltek, hogy a
legszûkebb határidôn belül elvégzik.
A szélerômûrôl nincs újabb információ.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan
másnapra ígérte ajánlatát a vállalkozó.
Április 24-én a munkaterv szerinti soros
ülésen nem volt jelen Szûcs Norbert és
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia képviselô.
– A lejárt határidejû határozatok vég-

rehajtásáról és a két ülés közötti fôbb
eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató egyhangú igen szavazattal került
elfogadásra.
– A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön 2013. évben végzett munkájának értékelése napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Szabóné
Pályi Judit, a Segítô Szolgálat igazgatója és Németh Krisztina gyermekjóléti
családsegítô. A részletes írásos beszámolóhoz kapcsolódó képviselôi kérdésekre
adott igazgatói válasz után a beszámolót
egyhangú igen szavazattal fogadta el testületünk.
– Az önkormányzat és a hozzátartozó önállóan mûködô és gazdálkodó
költségvetési szervének 2013. évi költségvetése 14 440 000 Ft többletbevétellel és kiadással került módosításra.
A bevételeknél a jövedelempótló támogatások, segélyezések, bérkompenzációk és egyebek, a kiadásoknál a közfoglalkoztatottak bére, a védônôk központi béremelése, a segélykeret növelése és egyéb átcsoportosítások befolyásolták a módosítást. A módosítások utáni kiadási fôösszeg és bevételi fôösszeg
megegyezôen 287 907 000 Ft lett.
– Egyhangú igen szavazattal került elfogadásra az önkormányzat és a hozzátartozó önállóan mûködô és gazdálkodó szervének 2013. évi zárszámadása. Baracska Község Önkormányzata és
költségvetési szervének összevont 2013.
évi költségvetése 316 506 000 Ft bevételi és 258 760 000 Ft kiadási fôösszeggel
teljesült. Ebbôl az önkormányzat bevételi fôösszege 265 307 000 Ft a kiadási fôösszege 209 406 000 Ft. A Baracskai Polgármesteri Hivatal bevételi fôösszege 51 199 000 Ft-tal, kiadási fôösszege 49 354 000 Ft-tal teljesült. Az önkormányzat pénzmaradványát 26 585 000 Ft, a Baracskai Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát pedig
1 390 000 Ft kötelezettség terheli.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása is egyhangú igen
szavazattal került elfogadásra. A kiadási és bevételi fôösszeg megegyezôen
30 388 000 Ft-ra módosult.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2013. évi gazdálkodásának zárszámadása 30 388 000 Ft
bevétellel és 25 132 000 Ft kiadással került elfogadásra.
– A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek elmulasztásának esetén alkalmazandó szankciókról szó-

ló helyi rendelet megalkotása napirendi
pont tárgyalásakor az a határozat született, hogy addig ne alkosson a tárgykörben helyi rendeletet a képviselô-testület,
amíg a felhatalmazó Mötv. szabályainak
vizsgálatáról nem születik meg az Alkotmánybírósági döntés. (A rendelet megalkotásának elhalasztására szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, a rendelet megalkotása mellett szavazott: Becsei Andrásné.)
– Az önkormányzat vagyonállapotáról
szóló tájékoztatót azzal a megjegyzéssel
fogadta el testületünk, hogy az önkormányzat vagyon-katasztere legyen aktualizálva. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe 2012.
december 31-én átadott vagyon értéke
bruttó 97 028 087 Ft.
– Felülvizsgálatra került az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakbéreinek mértéke. 2014. május 1-jétôl az összkomfortos lakás havi lakbérének mértéke: 450 Ft/m 2 , a komfortos lakás havi
lakbérének mértéke: 340 Ft/m 2 összegre módosul, a komfort nélküli lakás
havi lakbérének mértéke, valamint az
egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) havi bérleti díja változatlanul 220 Ft/m 2 marad.
– Felülvizsgálatra került az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata. Átvezetésre kerültek a magasabb szintû jogszabályváltozások és elfogadásra került a
2014. évi közbeszerzési terv.
– Megismerte és egyhangú igen szavazattal jóváhagyta testületünk a 2013. évi
összesített belsô ellenôrzési jelentést.
– Elbírálásra kerültek a 2014. évi Civil
Alapra benyújtott pályázatok. A költségvetésben e célra tervezett 2 500 000 Ft
pénzügyi keret teljes egészében felosztásra került. (A civil szervezeteknek
megítélt önkormányzati támogatások a
képviselô-testületi hírek után olvashatók.)
– Azzal a megjegyzéssel fogadta el testületünk a népmûvelô által összeállított 2014. évi Falunap programjainak
és kiadásainak elôzetes tervezetét, hogy
a soron következô ülésre nézzen utána
a többletráfordítás lehetôségének a pénzügyi iroda és keressen forráshelyet annak érdekében, hogy színvonalas programok valósulhassanak meg.
– A Gárdonyi Rendôrkapitányság beszámolójának tárgyalása egy késôbbi
idôpontra került elnapolásra, mivel a
rendôrkapitány és ôrsparancsnok úr
egyéb feladatellátás miatt nem tudott az
ülésen részt venni.
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– Úgy határozott testületünk, hogy az
önkormányzat szûkös anyagi lehetôségei
miatt 2104. évben nem kíván a nyári
gyermekétkeztetés megszervezésére forrást biztosítani.
– Döntés született arról, hogy a nem
közmûvel
összegyûjtött
háztartási
szennyvíz begyûjtésére és ártalmatlanításra történô elszállítására vonatkozó – a szolgáltató számára megállapodásban elôírt – elszámolási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elsô
idôpontja 2015. március 31-i határidôig
kerüljön meghatározásra.
– Tudomásul vette a képviselô-testület a
Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, misze-

rint a helyi önkormányzati képviselôk
a törvényben foglaltaknak megfelelôen,
határidôben, 2014. január 30-án eleget
tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
– Egyebek napirendi pontban ismertetésre került a Baracskai Dalkör válaszlevele, amelyet a 2013. évi Civil Alapból
nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatosan írt. A testület úgy határozott,
hogy a soron következô ülésre kerüljön
felülvizsgálatra az elszámolás, majd azt
követôen hozza meg végleges döntését.
– Úgy döntött a képviselô-testület, hogy
a gyermekétkeztetés élelmezési normájának csökkentési kezdeményezésére tárgyalásokat folytat a szolgáltatást végzô
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vállalkozóval, melyre a soron következô
PIT Bizottsági ülésen kerül sor.
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy az I. világháború áldozatainak állított emlékmû helyreállítására – a megbízott szobrász által adott restaurálási költségek alapján – 1 350 000 Ft-ra
nyújt be pályázatot, 300 000 Ft összeget pedig 2014. évi költségvetésének
tartalékkeretébôl biztosít.
(A polgármester úr ismertette, hogy egy
aznap érkezett tájékoztatás szerint a pályázat kiíró a pályázatot átmenetileg
felfüggesztette, megnyitását majd honlapjukon közzéteszik.)
Becsei Andrásné
alpolgármester

Választási információk
Mint ahogy már köztudomású tény, 2014. május ten – választási kampánytevékenység 2014. május 25-én (va25-én (vasárnap) választjuk meg az Európai Parla- sárnap) nem folytatható.
ment tagjait.
4. 2014. május 25-én választási gyûlés nem tartható.
A Kidoboló megjelenéséig már mindenki megkapta a választás idôpontjára szóló értesítést, melybôl tájékozódhatott,
hogy melyik szavazókörbe kell mennie a szavazás napján (a
szavazóköri címek egyébként nem változtak a 2014. április
6-án megtartott országgyûlési képviselôk választására kialakított szavazókörökhöz képest, így alapesetben mindenkinek
oda kell mennie szavazni, ahol a korábbi szavazáson megjelent).
Néhány információ a választás lebonyolításával kapcsolatosan (természetesen csak azok, melyek a Kidoboló újság megjelenését követôen még aktuálisak lesznek):
1. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésôbb 2014.
május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzéken szereplô választópolgár
nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén,
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtôl eltérô szavazókör területén tartózkodik). Az átjelentkezô választópolgár szintén a fenti idôpontig módosíthatja vagy vonhatja vis�sza átjelentkezési kérelmét.
2. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésôbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2014. május 25-én, legkésôbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
3. A választási kampányidôszak 2014. április 5-tôl 2014. május 25-én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterüle-

5. 2014. május 25-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
6. A közvélemény-kutatást végzô személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. május 25-én nem léphet be.
7. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. június 24-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
8. A szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 25-én 6.00
órától 19.00 óráig lehet.
Kérem, hogy a Kidoboló márciusi számában leírt általános
választási tudnivalókat (pl. a személyazonosság igazolására
szolgáló dokumentumok típusa, a szavazókörök címe, illetve a hozzájuk tartozó utcák jegyzéke, a mozgóurna iránti kérelem szabályai, a szavazóhelyiségben tartózkodás szabályai
stb.) szíveskedjenek ismételten áttanulmányozni!
Kiemelten felhívom a figyelmet arra, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumoknak a választás napján érvényesnek kell lenniük, illetve azokat a szavazatszámláló bizottságnak be kell mutatni, ellenkezô esetben a választópolgár nem szavazhat. A személyazonosság igazolására születési vagy házassági anyakönyvi kivonat nem megfelelô dokumentum!
Visszatérve néhány gondolat erejéig az országgyûlési
képviselô választásra:
– elôször, ezúton is megköszönöm a választás lebonyolításában résztvevôknek a munkáját,
– Baracska településen az országgyûlési képviselôk választása
jogszerûen, zökkenômentesen zajlott, majd eredményesen zárult. A szavazóköri eredményekrôl a hirdetôtáblákon, illetve
a Baracska.hu honlapon már a választás napját követôen, április 7-én tájékoztatást adtam.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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A 2014. évi Civil Alapból
civil szervezeteknek és szervezôdéseknek megítélt
pénzbeli és természetbeni támogatások
Civil szervezet
Baracskai Kézimunka Szakkör

Baracskai Sportegyesület

Pénzbeli támogatás
80 000 Ft
Kézimunkához szükséges anya
gok és eszközök, kiadványok beszerzése,
bemutatókon
való
részvétel költsége
950 000 Ft
Mûködési költségek (közüzemi-,
bírói, költségek, nevezési díj, tagdíj, biztosítás, sporteszközök pótlása, sportruházat pótlása, utazási
költségek
–

Természetbeni támogatás
Kossuth u. 18. sz. alatti épületrész igénybevétele szombatonként 14–17 óráig tartó szakköri
foglalkozásokhoz és 5 alkalommal bemutatókhoz

Pályakarbantartás (fûnyírás, hengerezés, stb.),
a Faluház 3 alkalommal történô ingyenes igénybevétele (2014-ben 2 alkalommal, 2015. évben
a pályázat kiírása elôtt 1 alkalommal

Havonta egy alkalommal a Faluház igénybe vétele (minden hónap második péntek), illetve + egy
alkalommal. 2014. évben összesen 13 alkalom,
2015. évben a pályázat kiírása elôtt 3 alkalommal
–
A Faluház 1 alkalommal történô igénybevétele
Váli-Víz Völgye Vadásztársaság
vadászbál megrendezésére, illetve a Faluház
kistermének ingyenes igénybe vétele 3 alkalommal közgyûlési célra
–
Székelytalálkozó lebonyolítására a Faluház igényBaracska Erdélyi Közösség
bevétele 1 alkalommal
Ingyenes Faluház használat nyári táborra 40 óra
„SZEVASZ” a Baracskai Faluházért
150 000 Ft
Kh. Alapítvány
A 2014. évi SZEVASZ ifjúsági tá- (5×8 óra), egyéb rendezvényekre, megbeszélésekbor ingyenessé tétele a baracs- re 20 óra, összesen 60 óra
kai állandó lakóhellyel rendelkezô
résztvevôk számára
A Faluház ingyenes használata heti rendszerességBaracskai Néptánc Csoport
150 000 Ft
Családi táncház, néptánc próbák, gel+1 alkalommal a családi táncház lebonyolításámarketing, tánctanári honorárium, ra
stb.
A tanyabusz igénybevétele Baracska közigazgatási
Baracskai Vöröske120 000 Ft
reszt Alapszervezete
Az idôsek napi rendezvényhez területén a nehezen közlekedô idôsek szállításához
vendégül látásra, zeneszolgáltatásra az idôsek napi rendezvényen való részvételre, a Faluház ingyenes igénybevétele két alkalommal (ruhabörze, taggyûlés)
A Faluház 2 alkalommal történô igénybevétele
Baracskai Polgárôrség
4500 000 Ft
taggyûlésre
Mûködési költségekre
A Faluház nagytermének igénybevétele elôadások
Baracskai Keresztény Családok Köre 100 000 Ft
2 alkalommal elôadások szerve- megtartására 2 alkalommal
zésére (házasság, gyermeknevelés,
önismeret, önértékelés témában)
útiköltség, tiszteletdíj, köszönô
ajándék
A családi nap megrendezéséhez a Faluház igénybeBaracskai Óvodás Gyermekekért Kh. 200 000 Ft
Alapítvány
Családi nap megrendezésére, tárgyi vétele 1 alkalommal
eszközök (kerékpárok) vásárlására
és egyéb költségekre
A Faluház térítésmentes használata 8 alkalommal,
Baba-Mama Klub
100 000 Ft
Ringató foglalkozások, gyermekna- összesen 20 óra
pi rendezvény megszervezése,
szállítási költségek, babamikulás,
szakmai elôadás, játszóház mûköd
tetése, egyéb rendezvények
–
Baracskai Gyermekekért
200 000 Ft
Együtt Alapítvány
Tanulmányi versenyek nevezési
díjára, tanulmányi kirándulások
támogatása
Nyugdíjas Klub
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JEGYZÔI SOROK

„Köszönjük” a nyuszinak, amit tojt!
Tájékoztatom azokat, akik a Húsvéti ünnepek ideje alatt a település központjában randalíroztak, kitépkedték az
elôzôleg ültetett árvácskákat, szemeteltek és „elhagyták” az általuk kiürített italos dobozokat, feldöntötték a szelektív
hulladékgyûjtôket, illetve, mivel ez még
nem volt elég, szeméthegyet hagytak maguk után a játszótéren, az önkormányzat
megtette ellenük a feljelentést.
Az általuk hagyott állapotról készült fotókból néhányat csatolok, és remélem,
hogy aki részt vett ebben a „jó buliban”,
egy kicsit talán elszégyelli magát!
A fentiekkel kapcsolatban megjegyzem: amennyiben ezeket a cselekményeket felnôttek követték el, akkor az azért
borzasztó – hiszen felmerül bennem a
kérdés, hogy ilyet egy nagykorú, és�szel rendelkezô ember vajon miért követ
el – ha pedig 18 év alattiak az elkövetôk,
ugyancsak felmerül bennem a kérdés,
hogy miért, illetve hogy hol vannak a

nagykorú szülôk/vagy együtt „szórakoznak?”. Szülôként (boldog szülôként, hiszen az én gyermekemnek eszébe se jutott soha ilyen „akciók”-ban részt venni),
biztosan észrevenném, ha a gyermekemet
este/éjszaka nem találnám otthon. Ha kiskorúak követték el a rongálást, megkérdezem, hogy hány szülô ül otthon nyugodtan úgy, hogy fogalma sincs arról,
hogy hol és mit csinál a gyermeke, tetejében este/éjszaka. Tényleg nyugodtak ezek
a szülôk és jó szülôknek tartják magukat?

Hulladékgyûjtéssel kapcsolatos
információk
FIGYELEM!
A Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. jelezte önkormányzatunk felé, hogy a
Kossuth utcai szelektív hulladékgyûjtô sziget „PAPÍR” edényzetébe nagyon sok
kommunális hulladékot raknak.
Egy alkalommal már ennek okán az edényzet elszállítását meg is tagadták.
Amennyiben többször elôfordul, hogy a szelektív gyûjtôedényzetbe nem a
megfelelô hulladékot rakják, ezzel a hulladékgyûjtô sziget megszüntetését érhetik el, hiszen az önkormányzatnak sem személyi, sem anyagi kapacitása nincs
arra, hogy a szemeteket szétválogassa, vagy megfizesse az ezek szétválogatásával járó plusz kiadásokat.

A parlagfû elleni védekezésrôl
Magyarország Kormánya különösen
nagy hangsúlyt fektet a parlagfû elleni védekezésre. A Vidékfejlesztési Minisztérium szakvéleménye alapján a hatékony védekezés érdekében háromszori
kaszálás szükséges. Az általuk megadott
optimális kaszálási idôpontok:
a) május 5–9. (ez a határidô az újság megjelenésekor már valószínûleg le is járt)
b) június 16–20.
c) július 21–25.
A jogszabályi elôírás szerint a július
1. napja után a területen lévô parlagfû
bírságot von maga után. Az elôzô évek
tapasz-talata alapján várhatóan augusztus hónapban tetôzik a parlagfû
pollenkoncentráció, ezért szükséges
a megelôzést az elôzôekben javasolt

idôpontokban elvégezni.
A kaszálás optimális idôpontjának, a
megfelelô vágási magasságának, gyakoriságának a meghatározása nagyon fontos. A helytelen idôben és módon elvégzett mûvelet fokozott oldalhajtás
képzôdést indukál, ami nagyobb biomassza produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha nem került
volna kaszálásra. A kaszálás során nem
szabad túl alacsonyan „a talajt mintegy
felszántva” kaszálni, mert az a további
parlagfû magvak csírázását eredményezheti, és az eredeti növénytakaró parlagfû
elnyomó hatását is csökkenti. Kérem az
érintetteket (és gyakorlatilag bárki lehet
az), hogy a megfelelô védekezést idôben
végezzék el!

Az biztos, hogy bárki/bárkik követték el ezt a cselekményt, remélem megkapják méltó büntetésüket. Egyben viszont hiszek: a normális embernek, legyen az kiskorú vagy nagykorú, nem a
büntetéstôl való félelem szegi kedvét attól, hogy mások munkáját, az önkormányzat és ezzel a saját eredményeit elpusztítsa. Hogy ilyet ne kövessünk el,
az belülrôl, illetve a neveltetésünkbôl
fakad. Úgy tûnik, van még mit tanulni
ezen a téren is!

Temetôi lopások
Többen jelezték, hogy megsokasodtak a
helyi temetôbeli lopások. Virágokat, virágtartókat és egyéb „mozdítható” tárgyakat tulajdonítanak el. A károsultakat tájékoztatom, hogy a temetô a Református Egyház tulajdona. A sírhelyeket a
hozzátartozók váltják meg és gyakorlatilag bérlik. Hiába jönnek be a hivatalba és
jelzik a lopásokat, mi nem tudunk az ügyben semmit tenni. A károsultaknak kell
feljelentést tenniük vagy a Járási Hivatalban vagy pedig a Rendôrségen (a kárérték függvényében).

Aktuális
Továbbra is heti rendszerességgel járja a hivatal ügyintézôje a települést és helyszíni tapasztalatai alapján – szükség szerint – intézkedik a
jogszabályokban foglaltak be nem
tartójával szemben!
Kérek mindenkit, hogy figyelje saját ingatlanának és az ingatlan környezetének állapotát és tegyen meg
mindent annak érdekében, hogy az
a megfelelô állapotú (gazmentes,
parlagfûmentes stb.) legyen és ne várja meg a hivatalos felszólítást!
Szeleczkyné Szabó Katalin,
jegyzô
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I S KO L A I H Í R E K
Tisztelt Olvasók!
Mire írásom eljut Önökhöz, lassan véget ér 2013–2014-es
tanév. Szeretnék beszámolni azokról az eseményekrôl,
eredményekrôl, melyek mostanában történtek.
Április 28-án, 29-én és 30-án
volt a leendô 1. osztályosaink beíratása. Jelenleg 28 fôt
írattak be az elsô évfolyamba.
Két elsô osztályt szeretnénk
indítani. Ebbôl 8 fô kajászói
és 20 fô baracskai lakosú kisgyermek. Ebben az évben is
változatos programokkal készültünk a szülôk és gyermekek fogadására. Nagyon köszönjük a szülôk bizalmát,
hogy a mi iskolánkat választották!
Az év 4. Kézmûves foglalkozás a tavaszi szünet elôtti napon zajlott, amit pedagógusaink tartottak.
Április 10-én volt a Költészet Napja alkalmából megrendezett versmondó verseny
a felsô tagozatosok részére, melyet Vranekné Járányi
Csilla színvonalasan lebonyolított.
Az alsós olvasási versenyt
Borsóné Molnár Szilvia bonyolította le. Erre az alkalomra hagyományként nyugdíjas pedagógusokat hívtunk a
zsûribe (Eszenyi Károlyné Julika nénit és Sánta Mihályné
Erzsike nénit és Székely
Miklósné Erika nénit.)
A megható, szép délután emlékét ôrizzük. Köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat!
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
Adorjánné Vadas Katalin lelkiismeretesen és gondosan elvégezte.
A papírgyûjtés lebonyolítása
Nagy Csilla Mária és Krúdyné
Kaposvári Ágnes feladata
volt. Kevesebb mennyiséget
gyûjtöttünk, mint ôsszel, de
így is szép eredménnyel zárult
a verseny, melyben a szülôk is
remekeltek. Alsó tagozatban a
2. osztály (osztályfônök: Bors-

óné Molnár Szilvia), felsôben
a
hatodikosok
nyertek
(osztályfônök: Gráczer László). Jutalmuk egy-egy fantasztikusan finom torta volt.
5. éve jól mûködik az un. Gyümölcsprogram. Az alsó tagozatos és az 5. 6. osztályos gyerekek naponta kapnak térítésmentesen 1 db almát, körtét,
vagy 2 dl-es szívószálas 100%os gyümölcslevet. Örömünkre
a szállító a jó együttmûködés
eredményeként 30 800 Ft értékben sporteszközöket ajándékozott iskolánknak.
Ebben a tanévben beindult és
nagyon jól mûködik az Iskolatej program is. Idén alsósok,
jövôre már a felsôsök is napi
1 pohár tejet kapnak.
A két 5. osztályosaink számára 18 órában 9 héten át úszásoktatás zajlik. Idén a Bicskei Tanuszodával kötöttünk
szerzôdést. Az úszás oktatását
saját tanáruk, Krúdyné Kaposvári Ágnes testnevelô tartja, de

utazási költségét a szülôk helyett a fenntartó (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ)
fizette.
Az iskola udvarát újabb szép
növények díszítik, melyet
Kertmegi Sándor helyi kertész ajándékozott iskolánknak, amit ezúton is nagy szeretettel köszönünk.
A Baracskai Gyermekekért
Együtt Alapítvány kuratórium tagjainak személyében változás történt. Közel 20 éven
át Székely Miklósné titkár és
Kiss Tamásné elnök és három
tag áldozatos munkával látták
el ezt a feladatot. Köszönjük a
sok anyagi támogatást, melyet
a tanulmányi versenyekhez és
kirándulásokhoz kaptak tanulóink.
Az alapítvány nem fog
megszûnni, mert sikerült találni öt személyt, akik hajlandók minden ellenszolgáltatás
nélkül folytatni ezt a szép és
nehéz munkát.
A
kuratórium
elnöke:
Adorjánné Vadas Katalin pedagógus; titkára, Moharosné
Benkô Ágnes, pedagógus; a
tagok pedig: Sass Éva, Csap-

Tankerületi, megyei versenyek,
felkészítô tanár

óné Magyar Szilvia és Bagdiné
Tóth Anikó, szülôk.
Baracska Község Önkormányzata 200 000 Ft összeggel támogatta az alapítványt, amit
tisztelettel köszönünk meg.
A Madarak és fák Napja alkalmából tankerületi rajzversenyt hirdettünk, melynek
eredményhirdetése és kiállítása 2014. május 9-én volt.
Markovics Ágnes rajztanár
munkáját dicséri a verseny
elôkészítése és lebonyolítása.
2014. május 10-én államilag
elrendelt
munkanap
volt. Ezen a napon csatlakoztunk a „TeSzedd” mozgalomhoz. Védôkesztyût és
mûanyagzsákokat kaptunk.
Az alsósok elôször termükben, saját eszközeiket tették
rendbe majd az iskolaterületén (udvaron, parkban) szedték a szemetet, míg a felsôsök
meghatározott útvonalon a
Kossuth utcáig, a Templom
utcai elején és végén, valamint a Széchenyi utcáig. Fontos már a kisgyermekkorban
felismertetni, hogy a „szemét
nem terem”, hanem úgy keletkezik, hogy valaki hanya-

Eredmények

Tankerületi játékos sportvetélkedô
(Ráckeresztúr)
Nagy Csilla, Borsóné Molnár Szilvia

1. helyezés
2., 3., 4. osztályokból (összesen 18 fô)

„Ki mit tud?” Diákgála
(Ercsi)
Kárpáthegyi Józsefné,
Vranekné Járányi Csilla

Papp László 4. o.: 1. helyezés hegedû (Martonvásári
Mûvészeti Iskola felkészítésével)
Bagdi Emese 4. o.: 1. helyezés versmondás
Molnár Fanni 4. o.: 1. helyezés saját mese
Molnár Krisztián 6. o.: 2. helyezés saját versmondás

Tankerületi Matematika verseny
4. osztály (Tordas)
Kárpáthegyi Józsefné

2. helyezés: Ferenc-Csibi Nóra
3. helyezés: Sass Szilvia

Víz világnapja
Krúdyné K. Ágnes

megyei 4. hely: Németh Nóra 8. o., Juraszkó Zoltán 8. o.,
Zónai Patrik 8. o.

Háztartási kémia csapatverseny
régiós 2. hely: Kecskés Barbara 8. o., Németh Nóra 8. o.
(Ráckeresztúr)
régiós 4. hely: Radványi Regina 8. o., Molnár Levente 8. o.
Wittmanné Ángyás Eszter	
Mezei futóverseny (Pázmánd)
Krúdyné Kaposvári Ágnes

5. hely: Bakonyi Bence 8. o., 6. hely: Siklódi Gellért 6. o.
7. hely: Gladics Gellért 6. o., 8. hely: Kecskés Barbara 8. o.

Vajda Szavalóverseny (Vál)
Vranekné Járányi Csilla

2. helyezés: Bagdi Emese 4. o.

Rajzverseny, Vál
Kárpáthegyi Józsefné

2. helyezés: Bagdi Emese 4. o., Sass Szilvia 4. o.
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gul eldobja. Mi felnôttek sokat tehetünk példamutatással, így jómagam igyekeztem
besegíteni a szemétszedésben.
Köszönjük iskolánk minden tanulójának és minden
szülônek, hogy pozitív hozzáállásukkal segítette gyermekét
az akcióban.
Május 28-án szerdán lesz az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezésében az Országos Kompetenciamérés, alapkészségek
mérése minden 6. és 8. osztályos tanulónk részvételével.
Iskolai koordinátor: Moharos
né Benkô Ágnes
Táblázatban (lent) ismertetem
azokat a tankerületi és megyei
tanulmányi versenyeket, ahol
eredményesen szerepeltünk.
Több levelezô országos tanulmányi versenyünk összesítése még folyamatban, melyrôl
a Kidoboló következô számában olvashatnak.
A tavasz legjobban várt eseménye a május 30-én péntek
délelôtt megrendezésre kerülô
Gyermeknap lesz. 8 órától 12
óráig tart, ahol sok-sok meglepetésben részesülnek majd

a gyerekek. Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk
minden segítô szülôt! A munkát a Moharosné Benkô Ágnes DÖK vezetô és Csepkéné
Varjas Éva SZMK elnök fogja össze.

Következô események,
programok:

• Május végén és június elsô
hetében tanulmányi kirándulások lesznek.
• Utolsó tanítási nap: június
10., kedd.
• Június 11., 12., 13., szerda,
csütörtök és péntek (tanítás
nélküli munkanapok)
• A szorgalmi év utolsó napja: június 13. péntek (tanítás
nélküli munkanap).
• A napközis tanulók számára felügyeletet biztosítunk
(június 11., 12., 13., 8–16
óráig, igény szerint).
• Ballagás, tanévzáró ünnepély: 2014. június 14. szombat, 9 óra.
Köszönöm a tanulók, a pedagógusok és a szülôk egész évben nyújtott munkáját és az
Önök megtisztelô figyelmét!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Tankerületi, megyei versenyek,
felkészítô tanár
IV. Komplex zenei mûveltségi verseny
Nyugat-Dunántúli Regionális döntô
(Tata) Reiner Renáta

Fontos tájékoztatás a
2014–2015-ös 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 2014/15-ös 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.

Eredmények
3. helyezés: Kecskés Barbara 8. o., Németh Nóra 8. o.,
Bagdi Zsófia 7. o.

Bendegúz
Történelem:
Székesfehérvár megyei döntô		
Vranekné Járányi Csilla,
Matematika:
Gráczer László
Anyanyelv:
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1. hely: Molnár Krisztián 6. o.
2. hely: Bakonyi Bence 8. o.
1.hely: Komáromi László
6. hely: Ferencz Csibi Nóra 4. o.
9. hely: Molnár Fanni 4. o.
11. hely: Juraszkó Vanessza 5.b

Vajda János tankerületi szavaló
verseny (Vál) Vranekné Járányi Csilla

2. helyezés: Bagdi Emese 4. o.

„Gyors ész hamar kész”
logikai verseny (Ercsi)
Adorjánné Vadas Katalin,
Wittmanné Ángyás Eszter

4. helyezés: 8. osztály csapata
Kecskés Barbara, Németh Nóra, Tüskevári Petra,
Molnár Levente

Körzeti Atlétika Diákolimpia
(Agárd)
Krúdyné Kaposvári Ágnes

1. hely: Gladics Gellért 5. o.
2. helyezés: 5. osztály csapata:
Gladics Gellért, Juraszkó Péter, Siklódi Gellért,
Magyar Ferenc, Szûcs András

Chernel István természettudományi
vetélkedô (Agárd)
Adorjánné Vadas Katalin

3. hely: Molnár Levente 8. o.

Tankerületi Futóverseny (Vál)

4. hely: Szabó Kata, Tóth Balázs 1. o., Winkler Gergô 1. o.

A tankönyvellátásról
1. Minden elsô és második osztályos tanuló térítésmentesen kapja meg a
tankönyvcsomagot.
2. A rászoruló tanuló (elô
zetes igénylôlap kitöltése és beadása után) ingyenesen kapja meg a
tankönyvcsomagot úgy,
hogy bizonyos könyvek könyvtári példányok
lesznek.
3. A „fizetôs” tanuló fizetési könnyítéssel fizet úgy,
hogy egyes tankönyveit könyvtári példányként
kapja.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Madarak és Fák napja
(Forrás: www.jelesnapok.oszk.hu)

Az emberek már ôsidôk óta
különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt.
A „Madarak és Fák Napja” mégis az egész természet ünnepe.
A szárnyas lények a világon
mindenütt elsôsorban az éghez – az isteni szférához –
tartoznak, ezért az égi lélek
szimbólumai. Így van ez a magyar nép mûveltségében is: a
kereszténység elôtti idôkben
a táltosok, sámánok lelke is
madár képében szállt a túlvilágra megtudni a jövendôt,
vagy megküzdeni a rosszindulatú szellemekkel. A honfoglaló magyarok totemállata
(az Árpád nemzetség állatôse)
a turulmadár (valószínûleg
valamely sólyomfaj) volt.
A fa a legôsibb, az egész világon elterjedt, egyetemes növényszimbólum. A fa az örök
fejlôdés és megújulás, a termékenység; a kiszáradt fa az
elmúlás jelképe.

A magyar népmesékben is
gyakorta találkozunk vele:
égig érô fa, aranyalmafa. Az
életfa ágai az égi világba vezetnek, gyökerei az alvilágba nyúlnak; utat szimbolizál,
amelyen a sámánok, táltosok,
mesehôsök az égbe vagy alvilágba juthatnak.
112 évvel ezelôtt, 1902. március 19-én az európai államok egy egyezményt írtak
alá, mely a mezôgazdaságilag
hasznos madarak védelmét
szolgálta. Ez az egyezmény
volt hazánkban a Madarak és
Fák Napja bevezetésének közvetlen elôzménye.
Még ugyanebben az évben
Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg elsô ízben a Madarak és Fák Napját.
108 éve, 1906-ban került sor
Herman Ottó természetkutató közremûködésével arra,
hogy gróf Apponyi Albert
vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta
elô a Madarak és Fák napjá-

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve:
BARACSKAI GYERMEKEKÉRT EGYÜTT ALAPÍTVÁNY
Ennek kitöltése nem kötelezô.

nak megünneplését minden
iskola számára.
E napokon a gyermekek fákat
ültettek és ápoltak, madárodúkat helyeztek ki és takarítottak, akadályversenyeken,
vetélkedôkön, kirándulásokon vettek részt, újságcikkek,
könyvek és plakátok emlékeztek és emlékeztettek a természet védelmére.
A szokások nem változtak
azóta sem. Ez a jeles nap
elsôsorban iskolai ünnep: a
tanulóifjúság szerte az országban különféle programok szervezésével ünnepel.
De nemcsak ezen a napon kell
ám gondolnunk a madarakra
és a fákra!
A hétköznapokon is figyelnünk kell „hallgatag” és „énekes” társainkra. Nemcsak
azért, mert a fák oxigént termelnek, port szûrnek meg és
a városokban a zajvédelemben fontos szerepük van.
Nemcsak azért, mert a színes, gyönyörû madarak

éneke, a fák zöldje nyugtatja az embert. Azért is, mert
ezeknek az élôlényeknek a
sorsát egyre inkább befolyásolja a mindenen uralkodni vágyó ember, az év többi,
háromszáz-egynéhány napján is...
Hát jusson eszünkbe legalább
most, a Madarak és Fák Napján – ezen a legpatinásabb
zöld ünnepen, amely itt Magyarországon született egy
évszázada –, hogy a vadon élô
növény és állatfajok kipusztulásának ütemét már nem
években, nem is hónapokban,
vagy hetekben- napokban,
hanem órákban és percekben
mérik…
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Az erdô
fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!

FONTOS!

Én vagyok tûzhelyed melege hideg,
téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod fedele, melynek
árnyékában menekülsz a tûzô nap elôl,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
Én vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
a deszka, amelybôl csónakodat építed,
Én vagyok házad ajtaja, bölcsôd fája,
koporsód fedele.

--------------------------------------------

Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!

--------------------------------------------

TUDNIVALÓK

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény,
elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy
abba a nyilatkozat elhelyezhetô legyen.
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT
pontosan tünteti fel.

Tisztelt Támogatóink! Kérjük, támogassák adójuk 1%ával alapítványunkat. Köszönjük!

(ismeretlen költô verse)
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Kirándulni voltunk!
Az idei évben a búcsúzó nagycsoportosainkat a Fôvárosi Állat- és Növénykertbe
vittük kirándulni. Mivel az idôjárás igencsak kiszámíthatatlan, mindig tréfát ûz velünk, úgy gondoltuk esô esetén is bôséges
látnivalót kínál még védett helyen is.
2012-ben adták át a Varázshegy (régen
Nagyszikla) kiállítóterét, az ôstengerek
világától egészen az ûrutazásig kalauzolja el az ide látogatókat. Gyermekeink már
hetekkel elôtte izgalomban voltak (könyveket hoztak, élménybeszámolókat tartottak), kíváncsiskodtak, mit fognak ott
látni. Május 5-én, tízórai után indultunk.

Gyermekszemmel:

Szép, nagy, kényelmes busszal mentünk,
még biztonsági öv is volt. Sajnos nem a
barátom mellett ültem, mert az óvó néni
azt mondta, így jobb lesz neki. Nekem
végül is mindegy, mert mindenkivel jól
érzem magam, különben is kifele nézek
(kezdek éhes lenni!).
A sofôr bácsi a Duna mellett vitt minket,
láttam hidakat, hajókat, villamost, trolibuszt (jó lenne, ha már ott lennénk, mert
éhes vagyok!). Láttam a Gellért-hegyet, a
Budai Várat, az Országházat, a Hôsök terét – ezt az óvó nénitôl tudom.
Végre megérkeztünk! Leültünk enni.
(Nem értem mikor megyünk már az állatokhoz!)
Hû, mennyi érdekes állatot láttam! Az
óvó néni mindenhol felolvasta, melyik
állatot látjuk – hiéna, leopárd, tigris, barnamedve, antilop, vadkutya, muflon, elefántmama a kicsinyével, zsiráf, orrszarvú,
víziló, zebra, gorillák, mindenféle madarak (mindjárt éhen halok, meg pisílnem
is kell!). Kicsit ettünk, ittunk. (De mi van
ott bent abban a nagy sziklában?)

Életem legnagyobb élménye! Rájákat
etettem! A bácsi engedte, aki mindenfélét mesélt nekünk ezekrôl az érdekes halakról. Volt olyan terem ahol életnagyságú bálnát, óriáspolipot, óriásmedúzát lát-

tam. Meg bebújtam egy bálna felnagyított szívébe és hallottam a szívhangját.
A legjobb a bálnák éneke volt, mert egy
fodrászbúra félébe bújtam be, és lehetett
hallani az éneküket.
A legjobb inkább mégis az élô állatbemutató volt, mert még sosem repült a fejem

fölött igazi bagoly. Megmondom anyukámnak, vegyen nekem vadászgörényt,
mert bárhogy lehet vele játszani, tekergetni, lóbálni.
Megtanultam, hogy mindenféle nassolni
valót dugjak el, mert azokat a dolmányos
varjú és az ormányos medve is szereti.
Nem tudom, mi bajuk az óvó néniknek
a patkányokkal, a bácsi szerint nagyon
okosak, értelmesek. (Mikor eszünk? Már
nem bírom! Jó! Kaptunk perecet, meg almát, de úgy hallottam, hogy fagyi is lesz!)
A fókáknál volt a legjobb! Mindenféle
mutatványokat csináltak, labdáztak, karikáztak, forogtak, meg nagyokat csobbantak. A bácsik adtak nekik haldarabkákat, olyankor adtak nekik puszit, meg integettek.
Végre már, hogy fagyizunk! Hazafelé biztos alszunk. Ezt mondták az óvó nénik.
Nem értem miért gondolják, hogy álmos
vagyok!
Szia, anyuci! Olyan jó volt, de azt mondták, hogy még nagyon sok látnivaló lett
volna! Légy szíves, menjünk el együtt az
állatkertbe!

KÖZÖSSÉG

Ady Endre: Május
Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyû felöltôt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…
Fél óra múlva — zuhog a zápor…

M

ájust sokan tartják a legszebb hónapnak, nevezik a szerelem és az ígéret havának is. Ôsi tavaszünnep, ebben a hónapban van a legtöbb
jeles nap, számtalan népha-

gyomány, szólás és közmondás
is kapcsolódik hozzá.
Májusra teljesen újjászületik a természet, kialakulnak
a fák lombkoronái, folyamatosan különbözô színpompában virítanak a virágoskertek,
s a veteményeskertekben is
elôbújnak az ôsszel vagy kora
tavasszal földbe vetett magvak. Már élvezhetjük a szervezetünk mûködését kedvezôen
befolyásoló – szabadföldben
termett – friss spenót, sóska,
saláta és retek ízét valamint a
kellemes zamatú epret. Folyamatosan tevékenykedhetünk a

konyhakertekben, kirándulhatunk a szabadban. A hónap közepén ugyan megjelennek még
a fagyosszentek, rövid idôre
hûvösebbre fordul az idô, de
25-én az utolsó fagyos napon
reménykedünk, hogy Orbán,
a szôlôtermesztôk védôszentje
helyt áll és nem hagyja, hogy
a szôlô fiatal hajtásai elfagyjanak és veszélybe kerüljön az
ígéretes termés.
A hónap elsô napja a munka ünnepe, a majálisok napja. A májusfák e nap reggelére szoktak megjelenni a lányos házak udvarán, de ez a

hagyomány
községünkben
már múlandóban van. Ezzel a pünkösdi, fakitáncolási mulatság is törlôdik a hagyományok sorából. Május
elsô vasárnapján köszöntjük
az édesanyákat és 1998. óta
ez a nap a nevetés világnapja is. Május 4-én van Flórián,
a tûzoltók védôszentje, a Magyar Tûzoltók Napja. A szeszélyes, rendkívüli idôjárások
miatt egyre több feladat hárul a tûzoltóságra, a kidôlt fák,
a pincékbe betörô csapadékvíz okozta kármentesítésnél is
tôlük várjuk a segítséget.
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Május elejére fordulóponthoz érkeztek a középiskolából elballagók, a gyermekkortól a felnôttkor felé veszik az irányt. A tanulmányaik során kapott tárgyi ismereteket, tanácsokat, intelmeket
hasznosítva, bizakodva indulhatnak az érettségi vizsgára,
majd annak eredményétôl és
egyéb esélyektôl, döntésektôl
függôen reményekkel telve a felsôoktatásba vagy a
nagybetûs ÉLET-be.
Május 8-a, a Nemzetközi Vöröskereszt Napja. A Vöröskereszt pártatlan, független,
semleges, emberbarát mozgalom. Megalakulása óta fô tevékenysége a segítségnyújtás,
ami igazodik a mindenkori
társadalmi szükségletekhez. A
véradások szervezésében nélkülözhetetlen feladatot vállal.
E tömegszervezet önkéntességen alapul. Elve, hogy megkülönböztetés nélkül részesüljön
segítségben a rászoruló.

Május 10-e a Madarak és Fák
Napja, a természet ünnepe.
A fa az örök fejlôdés és megújulás, a termékenység, a kiszáradt fa az elmúlás jelképe.
Az örökzöldek díszítik kertjeinket, parkjainkat, a fák zöldje nyugtatóan hat az emberre. A fák oxigént termelnek,
megszûrik a port és a zajvédelemben is fontos szerepük van.
Párologtatásukkal hatnak környezetünkre, nyári melegben
lehûtik a levegôt. Sajnos egyesek barbár módon bánnak a
mások által ültetett fákkal. Az
Emlékparkban, a játszótéren,
a szabadidôparkban és a Vasút utcai kerékpárút mellett is
több fát, cserjét kitéptek, letörtek. A madarak összhangban állnak a természettel. A
télen etetett és környezetünkbe szoktatott madárkák azzal
fejezik ki hálájukat, hogy kertünk fáit, azok lombjait megtisztítják a kártevô rovaroktól.
Kora tavasztól reggelente a fé-

szekrakó helyet keresô madarak hangja töri meg a csendet.
A turbékoló vadgalambokat,
feketerigók csicsergését hallgatva biztosak lehetünk, hogy
itt a tavasz.
A számtalan, de most nem említett májusi jeles nap közül
befejezésül egy kiemelkedôen
kedves és fontos, a hónap
utolsó napján tartandó Gyermeknapot említem még meg.
ôk a nemzet jövôje. Az utóbbi években az tapasztalható és az derül ki a statisztikai
adatokból, hogy egyre kevesebb gyermek születik hazánkban. Az okokat lehetne boncolgatni, vannak is vélemények, viták róla, de úgy gondolom, hogy a gyermekvállalás kérdését az adott családnak kell eldönteni. Persze a
nemzet jövôje mindannyiunk
közös ügye, s minden politikus felelôssége, hogy az általa
lehetséges eszközökkel (törvényekkel, rendeletekkel) olyan

2014. május
feltételeket,
körülményeket teremtsen a gyermekvállaláshoz és neveléshez, hogy
egyetlen gyermek se érezhesse kirekesztettnek vagy megkülönböztetettnek magát a
közösségben. Minden gyermeknek biztosított legyen az
esélyegyenlôség az egészséges életmódhoz, a testi-lelki
fejlôdéshez. Ne legyen éhezô
gyermek! Az olyan beteg
gyermekeknek, akiknek gyógyulását csak külföldi klinikákon lehetséges elôsegíteni, az
egészségbiztosításon keresztül
nyújtson támogatást az állam,
ne csak a jóérzésû emberek
adományán múljon gyógyulásuk, életminôségük javulásának lehetôsége. Függetlenül a
szülôk anyagi körülményeitôl
minden jó képességû, rátermett fiatalnak adott legyen a
lehetôség az általa választott
fôiskolai vagy egyetemi tanulmányhoz.
Becsei Andrásné

Kiegészítés a sportöltözô átadáshoz
A Kidoboló áprilisi számában
megjelent cikk foglalkozik a
felújított sportöltôzô átadásával.
Az írás felsorolja azokat a
sportkedvelô helyi lakosokat,
akik jelentôs mértékû munkával segítették a felújítás megvalósulását. Elnézést kérve a
felsorolásból kimaradásért,
meg kell említeni még Farkas
István személyét, aki a többi-

ekhez hasonlóan jelentôs mértékben részt vett a megvalósulást segítô önkéntes munkában.
Az öltözôt a labdarúgócsapat használatba vette, bár egy
munka még hátravan. Az ôszi
idényre be kell fejezni a fûtés
kivitelezését, ami azt jelenti,
hogy a gáz bevezetés tervezése, kazán vásárlása és összekötése a már kiépített rendszer-

rel a nyár folyamán kell, hogy
megtörténjen.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult valamilyen módon

az öltözô korszerûsítésének
megvalósulásában.
Sportegyesület vezetôsége

„Le a kalappal”
Elnézést kérek a Kidoboló rendszeres olvasóitól, általában nem
szerencsés ugyanarról a történésrôl többször is írni, most azonban úgy gondolom, talán aktuális.
Március végén megtörtént a baracskai sportpálya felújított
öltözôjének átadása, aminek –gondolom – mindenki csak örülhetett.
A jelenlévôk, elismeréssel nyilatkoztak a látottakról,
hallottakról,s az a vélemény alakult ki, hogy a pályázaton nyert
összeg az önkormányzat és a két gazdasági társaság segítségével
kiegészülve sem lett volna elég ahhoz, hogy az építmény ebben
a formában létrejöjjön.
Igen, kellettek emberek, akik önkéntes, szorgalmas munkával
igencsak sok pénzt „megspóroltak” az egyesület számára.
Az átadásról szóló – adatokkal és fotókkal kiegészített – egyébként pontos és korrekt beszámolójában Becsei Andrásné alpolgármester asszony neveket is említett azok közül, akik valóban
a legtöbbet tették az eredmény érdekében.
Jól tette, de két személy említése kissé haloványra sikeredett,
mégpedig a szalagátvágó Cseh József és dr. Herczeg József ese-

tében, mert amit ôk „összehoztak”az egy zárójeles megjegyzéstôl
sokkal, sokkal többet érdemelne!
A pályázat felvállalása, a megelôlegezés „kibrusztolása”, emberek szervezése, egyeztetése, egy ekkora épület kivitelezésének
koordinálása hatalmas szellemi és fizikai teljesítmény. (Az esetleges kétkedôknek: próbálkozzanak meg hasonlóval!)
Az országosan ismert és közkedvelt színésznônk mondása juthat
eszünkbe, aki szívesen használja ezt a szlogent: „le a kalappal!”
Szeretném szorgalmazni és javasolni községünk vezetésének,
hogy a két önzetlen sportember – akik egyébként is az egyesület mindennapjainak elengedhetetlen mozgatórugói – részesüljön valamilyen jelentôsebb sport-kitüntetésben társadalmi tevékenységük elismeréseként!
Bízom abban, senki nem érti félre javaslatomat, s nem kellemetlen személyük számára sem ugyanis nem „fényezésrôl” van itt
szó, hanem két hozzáállás elôtti kalapemelésrôl!
Varjas László
egykori sportoló, aki tudja értékelni a kulturált
körülményeket és biztosított lehetôségeket

2014. május
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Hasznos információk

Orvosi ügyelet

Fontosabb telefonszámok

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 történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:.............................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnôtt ügyelet telefonszáma:..............................(23) 365-274
Gyermek ügyelet.................................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Járási Hivatal titkárság.............................................(22) 569-280
Gyámhivatal.............................................................(22) 569-288
Vízellátási problémák.............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák ......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Védônôi szolgálat
• Rehus Éva, védônô.......................(22) 454-560; (20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nôvédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemô és kisgyermek:
kedd: 14–15 óráig; csütörtök: 10-11 óráig
– Orvossal tartott: kedd: 13–14 óráig: Dr. Mayer András;
csütörtök: 11–12 óráig: Dr. Kolumbán Ottilia
A tanácsadásokra elôzetes idôpontegyeztetés szükséges a fenti
elérhetôségeken.
• Pölöskeyné Máté Valéria, iskolavédônô.............(30) 468-2961
Kozma Ferenc Általános Iskola, Baracska, Templom u. 19.
Fogadóidô: pénteken délelôtt az óraközi szünetekben

Háziorvosok
• Dr. Mayer András......................(22) 580-017, (20) 933-94-87
R endelési ideje Baracskán: hétfô: 7.30–9 óráig;
kedd: 14–15.30 óráig; szerda: 7.30–8 óráig;
csütörtök: 14–15.30 óráig; péntek: 7.30–8 óráig
R endelési ideje Kajászón: hétfô: 14–17 óráig;
szerda: 9–12 óráig; péntek: 9–12 óráig
• Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia........................... (30) 395-40-44
Rendelési ideje Baracskán: hétfô: 12–16 óráig;
kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16; csütörtök: 8–11 óráig;
péntek: 7.30–11 óráig
A rendelés helye mindkét orvos esetében:
Baracska, Kossuth u. 34.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:...............................(30) 2381-002
Idôpont egyeztetés nélkül hétfôn és csütörtökön 9–12 óráig, kedden 14–18 óráig kereshetô fel a fogorvosi rendelô.

Gyógyszertári ügyelet
Május 17–18.: Martonvásár; 24–25.: Ráckeresztúr;
31–Június 1.: Ercsi; 7–8.: Martonvásár; 14–15.: Ráckeresztúr;
21–22.: Ercsi
Martonvásár.............................................................(22) 569-146
Ráckeresztúr.............................................................(25) 455-812
Ercsi:........................................................................(25) 505-790

Baracskai polgárôrség
Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám: Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet: 57800057–10007297

Rendôrség
Körzeti megbízott: Paulovics Gábor......................(20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
Gárdonyi Rendôrkapitányság..................................(22) 355-003
Martonvásári Rendôrôrs.........................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet.......................................................... 107
BRFK zöldszám.......................................................(80) 323-232

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

Járási Munkaügyi Kirendeltség
Ügyfélfogadás: hétfôn és csütörtökön Martonvásáron, a Járási
Hivatal épületében. Pontos idôpontról a (22) 569-280-as
telefonszámon lehet érdeklôdni.

Kormányablak
Ügyfélfogadás helye: Martonvásár, Szent László út 2.
Ügyfélfogadás: hétfôtôl péntekig 8–20 óráig

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

Falugazdász
Széles Zsaklin........................................................(70) 436-2454
Ügyfélfogadása Baracskán határozatlan ideig szünetel!
A falugazdászt a Martonvásári Járási Hivatalban (Szent László út 2.,
tárgyaló) kereshetik fel az ügyfelek, keddi napokon 8–16 óráig.

Községi Könyvtár
Nyitva tartás: a folyamatos állományrendezés mellett egyelôre
korlátozott idôtartamban, kedden 12–14 óráig, csütörtökön:
14–16 óráig látogatható. Könyvtáros: Kupi Gábor

Faluház
Kupi Gábor népmûvelô.........................................(20) 462-7674

Impresszum

Elérhetô: kedd: 9–12 óráig, pénteken 12–20 óráig
Teleház Klub májusi nyitva tartás: kedd és csütörtök, 16–18 óráig
Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô: Kupi Gábor népmûvelô, Faluház (30) 518-0587 | 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 módunkban megjelentetni.
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