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Polgármesteri sorok Baracska fejlôdésérôl
Tisztelt Baracskaiak!
Ebben az évben kívülrôl úgy tûnhetett, hogy az önkormányzat semmit nem tesz a
település fejlôdése, fejlesztése érdekében. Pedig ez így nem igaz, hiszen sok olyan
döntést hoztunk, amelyekkel egy olyan folyamatot indítottunk el, amely végeként
látványos fejlôdést tapasztalhatnak majd az itt élôk.
Kezdjük az elején. Sem 2013-ban, sem
pedig az idei évben nem volt az önkormányzatunknak arra lehetôsége, hogy
pályázatot nyújtson be útépítésre vagy
útfelújításra. Ennek ellenére nem mondtunk le terveinkrôl és jelenleg is azon
dolgozunk, hogy az idei esztendôben
leaszfaltozásra kerüljön a Pozsonyi, a
Petôfi és az Aradi utca. Amennyiben jól
alakulnak a dolgaink, úgy sor kerülhet
a Tompa utca egy részének újbóli felületzárására is. Ha terveink valóra válnak a régi 70-es út mellett (a mészoltó telep mögött) 300 m-en közvilágítást építhetünk ki, valamint a 8111-es
jelû, a vasútállomásra vezetô út mellett
lévô lámpatesteket nagyobbra cserélhetjük, így megvilágításra kerülhet a kerékpárút is. A 8111-es jelû út felújítása
elôtt ígéretet kaptunk arra, hogy az útfelújítással párhuzamosan ezen út a 7-es
fôközlekedési út és a Széchenyi utca találkozásánál a biztonságosabb átkelés
érdekében egy sárga veszélyt jelzô lámpa kerül kihelyezésre. Sajnos ezt a kivitelezés szûkített költségei nem tették lehetôvé. A napokban újabb ígéretet
kaptunk, hogy a lámpa elhelyezése még
az idei évben megvalósításra kerülhet
párhuzamosan egy LED-es sebességkorlátozó táblával együtt. Terveink között
szerepel a Rákóczi és Fehérvári utca közötti összekötô gyalogjárda megvilágítása is. Ezen projektek sikeressége mellett vagy sikertelensége ellenére is megvalósul az orvosi rendelô külsô és belsô
felújítása, udvarának térkövezése.
Sajnos a Faluházunk tetejérôl egyre sûrûbben csúsznak le a törött cserepek, amelyek balesetveszélyt okoznak, illetve az épület több helyen beázik. Ezért szeretnénk az épület teljes tetôszerkezetét újra cserepeztetni és
szigeteltetni. Jelenleg az épületben kisebb belsô átalakítás és felújítás folyik a
„SZEVASZ” Alapítvány megbízásából.
Az alapítvány pályázati támogatást kapott az épület felújítására, amely támogatási összeget a beruházás elkészültével fog megkapni. Addig az Alapítvány
kölcsönt vett fel, amely kölcsön után az
önkormányzatunk kézfizetô kezességet vállalt. Ezen felül vállaltuk a kamatköltségeket, amely mintegy 900 000 Ft,
illetve amíg az ÁFA visszaigénylése nem

történik meg, addig önkormányzatunk
vállalta az ÁFA megelôlegezését, amely
kb. 3 800 000 Ft lesz.
Támogatjuk a Polgárôrségünket is, akik
pályázaton nyertek pénzt új gépkocsi beszerzésre. Addig azonban, amíg
a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megadja a megítélt támogatást, községünk önkormányzata a
Polgárôrség részére biztosítja a szükséges 3 892 555 Ft-ot, kölcsön formájában. Ezen összegen felül vállaltuk azt
a költséget is (157 350 Ft), amelyet a
Polgárôrségnek kellett a pályázatírónak
kifizetnie, szintén kölcsön formájában.
A Sportegyesület szintén pályázati
pénzbôl felújította a sportöltözôt, amelyet a labdarúgók már birtoka is vettek.
A képviselô-testület ezen építkezéshez
szintén biztosította azt a 10 millió forintot, (kölcsön formájában) amelyet a
Sportegyesület pályázati úton megnyert
és ezen felül még az önkormányzat
költségvetésébôl 3 810 000 Ft-ot adott
a kivitelezéshez.
Talán a most leírtakból látszik, hogy
eddig sem ültünk a babérjainkon, hanem a civil szervezeteinken – ezáltal
magunkon is – próbáltunk segíteni, hiszen ôk is a település közös vagyonának
a fejlesztéséért tettek és tesznek.
Természetesen ezen elôfinanszírozá
soknak megvan a hátulütôje is, hiszen
a képviselô-testület csak nagyon feszes
gazdálkodással tudta és tudja ezeket az
összegeket a civilek részére biztosítani.
Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz a térfigyelô kamerarendszer kiépítésére és ami nagy fájdalmam,
hogy ezen pályázaton nem nyertünk.
Valószínûleg azért, mert községünkben az elmúlt 5 év bûnügyi statisztikája javulást mutat. Konkrétumot azonban nem ismerünk, hiszen a pályázat
kiírója döntését nem köteles indokolni,
fellebbezési lehetôség pedig nincs. Érzésem szerint ez a döntés viszont ronthatja a közbiztonság helyzetét, hiszen a
más településrôl kiszoruló bûnözôk nálunk könnyebben mozoghatnak. Ennek a problémának a megoldását abban
látom, hogy jobban kell támogatnunk
mint önkormányzat, és mint magánember a helyi Polgárôrséget, hogy nagyobb létszámmal és több km-rel ren-

delkezzen, hogy ne csak 1–2 napon és
ne csak 1–2 órát tudjanak járôrözni.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a rendôrség is minél
sûrûbben jelenjen meg a településen.
Persze ez nem oldja meg azt a problémát, hogy saját falubelijeink verik szét a
köztéri padokat, hulladéktárolókat.
Apropó, hulladéktároló! A képviselôtestület döntött arról, hogy az elhasználódott és már nem javítható köztéri
hulladéktárolók helyett újakat vásárol.
Olyan helyre is kerülnek azonban hulladéktárolók, ahol eddig nem voltak.
Bízva abban, hogy minél többen fogják ezen „kis hasznos dolgot” igénybe
venni és nem az árokban, az úton vagy
az útszélén landol a papírzsebkendô, a
csokispapír vagy éppen a cukros zacskó.
Ahogy 2013-ban, úgy 2014-ben is minden közmunka programban részt vettünk, amelynek a jó oldala mellett (hiszen azért ôszintén be kell vallani, hogy
tavaly is és az idén is már olyan területeket is tudtunk kaszálni, rendben tartani, amelyet eddig nem), van rossz oldala
is, hogy bizony-bizony a gépek, szerszámok vásárlása az elfogyasztott üzemanyag költsége igencsak megjelenik a
költségvetésben.
Végül, de nem utolsó sorban néhány
mondatot szeretnék írni egy, a település
határában induló beruházásról. Ezt eddig azért nem tettem, mert a befektetô
kérése volt, hogy amíg nem biztos, hogy
az építkezés elkezdôdhet, addig feleslegesen ne raboljam az Önök idejét. Tehát a sportpálya mögött, a temetôvel
szemben lévô közel 11 hektáros területen sport, kulturális, oktatási és kereskedelmi központ fog épülni pályázati forrásból és magántôkébôl. Ennek megvalósulása érdekében a képviselô-testület
módosította a helyi rendezési tervét
és építési szabályzatát. A szakhatóságokkal valamennyi egyeztetés megtörtént, ami azt jelenti, hogy a szükséges
határidôk lejárta után megkezdôdhet az
építkezés elsô üteme, amelynek 2015.
tavaszán kell befejezôdnie. Remélem,
hogy a sok egyeztetés, tárgyalás nem
volt hiábavaló és hosszútávon megéri a
befektetett energia.
Kívánok
Önöknek
szép
nyarat,
elviselhetô hôséget és tartalmas szabadságot.
Tisztelettel:
Boriszov Zoltán
polgármester
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Képviselô-testületi hírek
Május 13-án rendkívüli képviselô-testületi ülésre került sor. Az
ülésen táppénzes állománya miatt nem volt jelen Boriszov Zoltán
polgármester, távol maradt továbbá Szûcs Norbert képviselô és
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia képviselô.
– Elsô napirendi pontként a 2014. évi költségvetést módosítottuk. A költségvetés kiadási és bevételi fôösszegének
332 564 000 Ft-ra történô módosítását az év elejétôl meghozott
egyes képviselô-testületi határozatok, többek között a fejlesztési
célú hitefellvételrôl szóló döntés tették szükségessé.
– A hitelfelvételhez kapcsolódóan módosításra került az adósságot keletkeztetô ügyletekbôl fennálló kötelezettség 2015-2017.
évekre vonatkozó várható összege.
– Döntés született arról, hogy a fejlesztési célú hitelfelvételhez
mely ingatlanokat ajánlja fel testületünk hitelfedezetként.
– A képviselô-testület tudomásul vette a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötendô kölcsönszerzôdés tervezetet és javaslatot tett néhány kiegészítésre.
– Döntés született a helyi intézmények dolgozóinak köszöntésérôl
a Pedagógusnap, a Kösztisztviselôi Nap valamint a Magyar Egészségügy Napja alkalmából.
– A képviselô-testület felkérte a polgármestert, írásban keresse
meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei igazgatóját azzal, hogy a 7. számú fôközlekedési útról a 8111 jelû útra történô
kanyarodósáv és a fôúton a gyalogos átkelôhely kerüljön kialakításra, a villogó lámpa kerüljön helyreállításra.
– Megbízást kapott arra is a polgármester, hogy írásban kérjen
tájékoztatást az Országos Menôszolgálat igazgatójától a Mar
tonvásári Mentôállomás felújításáról, valamint a felújítást követô
szolgálati ellátásról.
A május 29-én megtartott soros képviselô-testületi ülésen táppénzes állománya miatt nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester
és nem volt jelen Szûcs Norbert képviselô.
– Elsôként a Gárdonyi Rendôrkapitányság 2013. évben Baracska Községben végzett munkájáról szóló beszámolója került megtárgyalása. A feltett képviselôi kérdésekre dr. Sági János
rendôrkapitány, Kratancsik Ákos martonvásári ôrsparancsnok és
Paulovics Gábor körzeti megbízott adott választ. Testületünk egybehangzó igen szavazatokkal fogadta el a rendôrség beszámolóját.
– Szintén igen szavazatokkal került elfogadásra Baracska Község
Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése.
– Módosításra került a háziorvosi körzetekrôl szóló 12/2013.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet valamint a háziorvosi körzetek
feladatellátási szerzôdésének 2. számú melléklete. (A rendelet valamint a feladatellátási szerzôdés mellékletének módosításakor dr.
Mayer András képviselô tartózkodott a szavazástól.)
– Az óvodavezetô kérésére támogatta testületünk, hogy 2014.
szeptember 1-jétôl 1 fô pedagógiai asszisztensi státusz létesüljön a
Szent László Völgye Bóbita Óvodában, amennyiben az Baracska
Község Önkormányzatának nem jelent többletkiadást.
– Támogatta testületünk azt is, hogy a Szent László Völgye Bóbita Óvoda nyitva tartási idejét a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács továbbra is 6.30–16.30 óráig határozza meg.
– A Bóbita Óvoda lapos-tetôs épületrésze tetôszigetelésének felújítására 3 árajánlat bekérésérôl valamint a fôbejárati elôtér világítási problémáinak megoldásáról született döntés.
– A kormányzati funkciókkal történô kiegészítés miatt módosításra került az önkormányzat Alapító Okirata.
– Elfogadta testületünk a Fejérvíz Zrt. javaslatát, melyet a
víziközmû fejlesztési hozzájárulás ügyviteli rendszerének és beszedésének kialakítására tett. A Megállapodás a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók gazdasági célú ivóvíz- és szennyvíz-

csatorna szolgáltatási keretének fejlesztési hozzájárulására vonatkozik.
– Testületünk tudomásul vette a jegyzô azon tájékoztatását, hogy
a fiatalok elsô lakáshoz jutásának helyi támogatására a megadott
határidôig nem érkezett kérelem.
– Képviselô-testületünk a Fehér Vártervezô Kft. tervdokumentációja alapján a településrendezési eszközök módosítása tekintetében a véleményezési szakaszt lezárta, és a terv – záró véleményezésre – a fôépítészhez benyújtásra kerül.
– A képviselô-testület jóváhagyta az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. május 1. napjától hatályos SZMSZ-ét, 2013. évi mérlegbeszámolóját, 2013. évi szöveges szakmai és gazdasági beszámolóját, 2014.
évi költségvetését, 2014. I. negyedévi gazdasági összefoglalóját,
egy Felügyelô Bizottsági tag megbízatásának meghosszabbítását,
a folyamatban lévô pályázatokról szóló szöveges beszámolóját, és
tudomásul vette a tag önkormányzatok mûködési támogatásáról
készült beszámolót.
– Úgy határozott testületünk, hogy 15%-kal csökkenti a gyermekélelmezés nyersanyagnormáját és megbízta a jegyzôt, hogy a
következô testületi ülésre készítse el a rendelettervezetet.
– Felülvizsgálatra került a Dalkör elszámolása, melyet a 2013.
évi Civil Alapból nyújtott támogatás elszámolására nyújtott be és
megállapítást nyert, hogy 14 250 Ft összeg visszafizetése indokolt, melyre június 30-i határidôt jelölt meg a testület.
– Kérelmükre úgy határozott testületünk, hogy 1 db GPS készülékkel támogatja a Martonvásári Mentôállomást, melynek beszerzési értéke legfeljebb 17 980 Ft.
– Pontosításra került a fejlesztési hitel fedezeteként felajánlott önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyrajzi száma.
– Testületünk tudomásul vette az ingatlankataszter aktualizálására
vonatkozó jegyzôi tájékoztatót.
– A képviselôk által tett javaslatokkal, kiegészítésekkel elfogadásra került a népmûvelô által összeállított 2014. évi Falunapi programtervezet.
– A soron következô ülésre tájékoztatást kér a testület a
népmûvelôtôl a Faluház használatáról, kimutatva a pénzügyi irodával egyeztetett használati díjat is.
– Úgy határozott a testület, hogy ebben az évben is benyújtja pályázatát a helyi közösségi autóbusz közlekedés támogatására.
– Támogatta testületünk, hogy a 2014. évi költségvetésben a
védônôi szolgáltnál tárgyi eszköz beszerzésére betervezett összeg
maradványa a védônôi tanácsadó váróhelyiségének berendezésére kerüljön felhasználásra.
– A képviselô-testület 40 000 Ft keretösszeget biztosított a nyugdíjba vonulóóvodapedagógus, az aranydiplomás óvónô és a pedagógusnapi köszöntésekre.
– Kérdéseket fogalmazott meg a képviselô-testület, melyekre a
következô ülésre vár választ a polgármestertôl.
– Úgy határozott testületünk, hogy ebben az évben is Megállapodást köt az Agárdi Popstrand fôrendezôjével, hogy a Popstrand
nyári koncertjeit kedvezményesen látogathassák településünk állandó lakosai. A kedvezményre és a tiszteletjegyekre, melyeknek
egy része a Falunapon kerül kisorsolásra 90 000 Ft + áfa összeg
került jóváhagyásra.
– Egyebek napirendi pontban dr. Mayrt András képviselô a
köztisztviselôk szabadságolásával kapcsolatosan intézett kérdést
a jegyzôhöz.
– Zárt ülésen lakáskérelemrôl tárgyalt a testület és a kérelmezôt
felvette az önkormányzati lakást igénylôk névjegyzékébe.
– Zárt ülés született döntés a Baracska Közéletéért Emlékérem
odaítélésérôl, melynek átadására a 2014. évi Falunapon kerül sor.
Becsei Andrásné alpolgármester
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Kitüntett védônô

Szelektív hulladékgyûjtôk
áthelyezése
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a polgármesteri hivatal melletti
beépítetlen területrôl
a szelektív hulladékgyûjtôk
az Aradi utca végére kerültek áthelyezésre!
(Ahol régebben a búcsú szokott lenni.)
Kérjük, hogy a szelektív gyûjtôedényekbe csak az abban
gyûjthetô anyagot (mûanyag, papír, üveg) helyezzék el, a
gyûjtôk mellé semmilyen hulladékot ne rakjanak le! Szelektívet se! A szelektív hulladékgyûjtôk mellé kerültek elhelyezésre a feleslegessé vált ruhanemûk, játékok gyûjtôkonténerei is.

Örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a II. számú védônôi körzet védônôje Pölöskeyné Máté Valéria a
kajászói lakosság véleménye alapján, a szakmai vezetés támogatásával az Év védônôje díj kitüntetésben részesült.
A kitüntetés átadására 2014. június 13-án Budapesten, a
Védônôk napja ünnepi rendezvényén került sor. A díjazottnak gratulálok a kitüntetéshez és további sikeres munkavégzést kívánok.
Valószínûsítem, hogy településünkön nem mindenki ismeri a kitüntetett védônôt, ezért néhány információval szolgálok személyérôl. Pölöskeyné munkáltatója Baracska Község
Önkormányzata, szakmai vezetôje a dunaújvárosi székhelyû
Járási Népegészségügyi Intézet vezetô védônôje.
A védônô 4. éve Kajászó község területén látja el az anyaés csecsemôvédelmi valamint az óvoda védônôi feladatokat, továbbá a baracskai Kozma Ferenc Iskolában az
iskolavédônôi feladatokat. Így Baracskán többnyire csak az
általános iskolás diákokkal és azok szüleivel áll kapcsolatban, illetve helyettesítés alkalmával találkozik a helyi kismamákkal és kisgyermekes anyukákkal.
Becsei Andrásné alpolgármester

R e n d ô r s é g i r o vat

Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!
A nyári hónapokban aki teheti, szabadságra megy, elutazik.
Azonban vannak olyan embertársaink, akik mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva törvénysértô cselekményeket követnek el. A betörôk és a tolvajok soha sem mennek
szabadságra!
Igaz a mondás „Alkalom szüli a tolvajt”, de az alkalmat ne
Önök teremtsék meg!
Hajlamosak vagyunk üdülésünk során könnyelmûbben
viselkedni, kisebb odafigyelést tanúsítani értéktárgyainkra. Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk ajánlást, melyek figyelembevételével elkerülhetik,
hogy sértetté váljanak, rossz
emlékeik maradjanak errôl a
nyárról.
A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak,
nappal nyitva tartják az ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló
megfelelô védelmet biztosít,
de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást.
Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb
meleg ellenére is zárják be
az ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak mellet-

ti alvás esetére is van már
megoldás az illetéktelen behatolás
megakadályozására. Biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható, mozgásérzékelôvel ellátott riasztókészülék, amely a
nyitott ablak közelében elhelyezve hangjelzéssel riaszt, az
esetleges behatolás esetén. Ez
a mobil riasztóberendezés alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktár-

gyak, kempingezés során a
sátorban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére is,
a hatósugarába kerülô mozgó
tárgyak, személyek jelenlétét hangadással jelzi. Az egész
évben lakott otthonok esetében nyári szabadság idejére, amikor ôrizetlen a lakás,
lehetôség van biztonságtechnikai vállalkozásoktól bérelni mobil riasztóberendezést,
mely riasztó jeleit a vállalkozás diszpécserközpontjának,
a reagáló szolgálatnak továbbítja.
Amennyiben üdülni megy a
család, kérjék meg megbízható rokonukat, vagy szomszédjukat, hogy levélszekrényüket rendszeresen ürítse
ki, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel a tolvaj számára, hogy senki nem
tartózkodik a lakásban. Arra
is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolja meg, hanem az
utcai függönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a
rádió- vagy tévékészülékeket.
Azt a látszatot kell kelteni,
hogy nem ôrizetlen a lakás.
Kertes ház esetén jó módszer,

ha a szomszéd, vagy ismerôs
az Önök lakása elôtt parkol
esetenként gépkocsijával.
Hosszabb út elôtt javasoljuk
a gépkocsit ellátni különbözô
elektronikus védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló, riasztóberendezés. A védelem hatásfokát még mechanikus
eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a sebességváltókar bilincset, a különbözô
pedálbilincseket, kormányzárakat. Felhívjuk a figyelmüket, hogy bármilyen védelmi berendezés vásárlása
elôtt gyôzôdjenek meg arról,
hogy az eszköz rendelkezik-e
MABISZ (Magyar Biztosítók
Szövetsége) minôsítéssel.
Az üdülôhely felé autóval
közlekedve – amennyiben
megállnak, pihennek – soha
ne hagyják autójukat lezáratlanul, értékeiket látható helyen ne tartsák. Tegyék
azokat a gépkocsi csomagtartójába. Igaz, hogy az sem
értékmegôrzô, de az eltakart
tárgyak nem jelentenek csábítást a tolvajnak. Éjszakai
pihenô esetén soha ne az út
szélén álljanak meg, mindig
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keressenek kivilágított parkolót, vagy benzinkutat. Sajnos gyakori elkövetési mód,
hogy parkolóban, benzinkútnál kiszúrják az autó kerekét
és azt követve megállás után,
segítségadást imitálva eltulajdonítanak különbözô értéktárgyakat, pénzt.
Az üdülôhelyre érkezve törekedjenek arra, ha nem közlekednek az autóval, azt
lehetôség szerint kivilágított,
szem elôtt lévô parkolóhelyen
hagyják. Az autóból minden
értéket, a gépkocsi okmányait és az egyéb személyes iratokat is vegyék magukhoz, helyezzék biztonságba.
Amennyiben lehetôség nyílik rá, vegyék igénybe a szálláshely értékmegôrzôjét. Ékszereket, értékes mûszaki
tárgyaikat kirándulás, strandolás idejére ott helyezzék el. Fürdôzés alkalmával csak a szükséges pénzmennyiséget tartsák maguknál. Ékszert, videokamerát,
fényképezôgépet hagyják a
szálláshelyen, illetve valaki
mindig maradjon a parton az
értékek mellett.
A gépkocsi indítókulcsát
soha ne hagyják látható helyen, a rajta lévô riasztó távkapcsolóját is felhasználva a
tolvaj feltûnés nélkül eltulajdoníthatja jármûvüket.
Városnézô séta közben sem feledkezzenek meg arról, hogy
a zsebtolvajok elôszeretettel
portyáznak az üdülôhelyeken
a nagy tömegben. Pénztárcájukat, okmányaikat lehetôség
szerint övtáskában elöl, vagy
lezárt válltáskában hónalj alá
szorítva javasoljuk maguknál
tartani. A táska érintetlenségét többször ellenôrizzék. A
tolvajok szinte mindig csoportosan tevékenykednek, és
a bûncselekmény elkövetése
elôtt figyelemelterelésre törekednek.

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!

Szinte mindenki elôtt ismert, hogy a leggyakoribb
bûncselekmények jó része
elkerülhetô lenne, ha jobban
vigyáznánk magunkra, ha
körültekintôbbek lennénk.
Az autófeltörések nagy része
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igénybe az ôrzött parkolókat,
és az értékmegôrzôket.
• A zárt, biztonságosabbnak vélt csomagtartó sem
értékmegôrzô, ugyanis a tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyithatja azt, és onnan tulajdoníthat el értékeket. Ezért
kérjük, hogy értéket soha ne
hagyjanak autójukban, még a
csomagtartóban sem!
Az utóbbi években gyakori
bûnelkövetési módszer, hogy
az elkövetôk ki- és beszálláskor megszólítják a kiszemelt áldozatot, majd különféle módon elterelik annak
alkalmi tolvajok mûve, mely
óvatossággal és elôrelátással
megelôzhetô. Az utastérben
hagyott értékek vonzzák a
bûnözôket. A mûszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az ülés alatt
lévô táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem sikerül eltulajdonítaniuk semmit sem, a rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük Önöket, hogy
– az áldozattá válás elkerülése érdekében – fogadják meg
bûnmegelôzési tanácsainkat!
• Soha, még rövid idôre se
hagyják személyes irataikat,
bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármû okmányait az autóban!
• Még üres táskát, ruha
nemût se hagyjanak az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék
ki a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kivehetô
rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben elôlapja
levehetô, kiszálláskor mindig
tegyék biztonságos helyre!
• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagyják ôrizetlenül
a gépkocsit!
• Mindig zárják be a jármû
ajtóit, az ablakokat húzzák
fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak
pár percre távolodnak el a
gépjármûvüktôl! Használjanak mechanikai védelmi eszközöket (kormány-, pedál-,
váltó-zárat) is a riasztóberendezés mellett!
• Ha módjában áll, vegye

figyelmét, így a már nyitott
utastérbôl észrevétlenül eltulajdoníthatják az értékeit. A
figyelemelterelô módszerek
tárháza óriási, de leggyakrabban valamilyen mûszaki
hibára hívják fel az elkövetôk
a figyelmet, vagy útbaigazítást kérnek, és amíg az egyik
elkövetô eltereli a sértett figyelmét, addig a másik elköveti a lopást. Ez a módszer
elôfordulhat bevásárló központok parkolójában, de benzinkutaknál, és a közúton is.
Gárdonyi
Rendôrkapitányság

Ha a körültekintô viselkedés ellenére mégis bekövetkezne a bûncselekmény, tegyen haladéktalanul
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112s telefonszámon. A rendôrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt a nyomok sikeres keresése,
rögzítése érdekében lehetôleg ne változtassa meg.

Polgárôrség

A polgárôrség hírei
Hosszú idô után ismét hírt adunk magunkról.
Figyeljünk magunkra és embertársainkra!
A nagy nyári melegben nem lehet megtenni,
hogy minden ajtót és ablakot zárva tartsunk,
kérjük fokozottan figyeljenek, házalóknak ne
nyissanak ajtót, ne engedjenek be otthonaikba
idegeneket! Ha gyanús idegen csengetne villany-,
illetve gázórát leolvasni, kérjék el tôle igazolványát! Gyanús autókat, személyeket egybôl jelentsék a rendôrségnek a
107-es vagy 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Mint az elmúlt években, most is jelen leszünk a falunapon, kérjük, autóikkal tartsák be a KRESZ szabályait, hogy
felhôtlen legyen a kikapcsolódás ezekben a napokban is.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak a rengeteg segítségért, többek között a Baracskai Önkormányzat a támogatásért, a Gárdonyi Rendôr fôkapitányságnak, a
MÁV Zrt-nek, és a KEVE sertéstelepnek az együttmûködési
megállapodásaikért.
Ha Ön is úgy érzi, hogy megérdemli Polgárôrségünk a segítséget és szívügyének érzi, hogy falunkban tovább javulhasson a közbiztonság, akkor támogasson minket! Pár száz
forint is sokat jelent, hiszen 1–1 éjszakai járôrözés során
40–50 km-t is megteszünk (és akkor egyes utcákat csak egyszer tudunk végigjárni).
Számlaszámunk: Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet: 57800057–10007297
Baracskai Polgárôrség
(06-30) 377-4386
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Hasznos tanácsok fürdôzôknek
1. Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek!
2. A szélben elsodródott fürdôeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik! Ha
ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt!
3. A fürdés vagy vízi jármû használata elôtt alkoholt vagy
más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot)
ne fogyasszanak!
4. Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, elôtte mosakodjanak le!

Fürdôzôk figyelmébe!

• Fürödni a kijelölt fürdôhelyen, illetôleg ott szabad, ahol a
fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
• A kijelölt fürdôhely határa a parton 60x30 cm méretû, fehér
alapú, kék hullámzó vízen fekete felsôtestet ábrázoló táblával,
a vízen vörös-fehér függôlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50×50 cm-es bójákkal van megjelölve.
• A kijelölt fürdôhely határát jelzô táblán kék mezôben fehér
nyíllal és a távolság (méter,
kilométer) feltüntetésével van a fürdôhely hossza jelölve. A 120
cm-nél mélyebb víz határát tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.
• Állatot a fürdôhely területére bevinni tilos! A fürdôhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
• A kijelölt fürdôhelyet igénybevevôket a fürdôhely területén
jól látható helyen elhelyezett fürdôhelyi rendtartás tájékoztatja
a víz minôségérôl és annak megôrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a levegô és a víz aktuális hômérsékletérôl, a víz
mélységérôl, a fürdô rendeltetésszerû használatával összefüggô
kötelmekrôl, és az egyéb közérdekû információkról.
• Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac ill. más felfújható
eszköz) használata szintén fürdésnek minôsül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdôzôk közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a
fürdôzôket ne veszélyeztessék.
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnôtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport
vezetôjének a fürdôzôk létszámának megfelelô számú, úszni
tudó és vízi mentésben jártas felnôtt személyekbôl figyelô és
mentô ôrséget kell állítania.
• Tilos fürdeni hajóútban, kikötôk, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület
megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig.
• A Velencei-tavon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelzô szolgálat mûködik. A viharjelzô állomások a Velencei-tó partján 3
helyen, több irányból jól láthatóan vannak elhelyezve.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színû fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Szörfözôk figyelmébe!

• Vízi sporteszközt az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellô gyakorlattal rendelkezik, ismeri az
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait.
Vízi sporteszközzel a parttól vagy más kikötôhelyrôl elindulni,
és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés

5. Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni!
6. Vízijármûvön vagy felfújható fürdôeszközön, gumicsónakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el!
7. Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jellem
zôit, a vízmélységet a fürdés elôtt!
8. A vízijármû felborulása esetén ne hagyják el a borult
vízijármûvet – mivel az felúszó képességgel kell, hogy rendelkezzen – abba kapaszkodva várják meg a segítséget! Erôs szél
esetén fejüket minél magasabbra emeljék ki a vízbôl a vízpára belégzésének elkerülése érdekében!
más résztvevôit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt
nem veszélyeztet.
• A vízi sporteszközön közlekedô minden személy köteles
mentômellényt viselni.
• Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos közlekedni.
• Vízi sporteszközzel a menetben levô nagyhajó útvonalát 1000
m-en belül keresztezni, és az ilyen hajókat hátulról 60 m-nél,
továbbá oldalról – feltéve, hogy a vízi út méretei ezt lehetôvé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos.
• A Velencei-tavon minden év április elsejétôl október harmincegyedikéig viharjelzô szolgálat mûködik. Az elôvigyázatosságra
figyelmeztetô jelzést (I. fokú viharjelzés) percenként 45 felvillanással mûködô sárga villogó fénnyel adják. Az elôvigyázatosság
betartására intô figyelmeztetés veszélyes jelenségek közeledtének lehetôségét jelzi a keletkezés idejére való utalás nélkül. A
fenyegetô veszélyt jelzô figyelmeztetést (II. fokú viharjelzés)
percenként 90 felvillanással mûködô sárga villogó fénnyel adják. A veszély jele a veszélyes jelenségek közvetlen közeledtére figyelmeztet. Vitorlás vízi sporteszköz a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot el nem érô szélnél a parttól számított legfeljebb 1500 m, a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérô, de a
8 fokozatot el nem érô szél esetén a parttól számított legfeljebb
200 m széles vízterületen – kivéve a kijelölt fürdôhely területét – közlekedhet, a Beaufort-skála szerinti 8. fokozatot elérô
vagy azt meghaladó szél esetében – a szükséghelyzet kivételével – nem közlekedhet. Minden egyéb vízi sporteszköz viharjelzés mentes idôszakban a partéltôl számított legfeljebb 1000
m, I. fokú viharjelzésnél a partéltôl számított legfeljebb 500 m
széles vízterületen – kivéve a kijelölt fürdôhely területét – közlekedhet, II. fokú viharjelzésnél – a szükséghelyzet kivételével –
nem közlekedhet.
• A Velencei-tavon belsôégésû motorral hajtott vízi sporteszközt üzemeltetni tilos!
• Fürdésre – vörös-fehér függôlegesen csíkozott, henger alakú
bójákkal – kijelölt vízterületen vízi sporteszközzel közlekedni
akkor szabad, ha annak telephelye (kikötôhelye) erre a vízterületre esik. Ilyen esetben a vízi sporteszköz legfeljebb 5 km/h sebességgel, a legrövidebb úton köteles a vízterületen áthaladni.
• Vízben tartózkodó személyt – a mentés esetét kivéve – vízi
sporteszközzel legalább 10 m távolságban úgy kell kikerülni,
hogy az a vízi jármû és a közelebbi part vagy az ôt kísérô vízi
jármû között maradjon. A vízben tartózkodót a vízi jármû közeledésére – szükség esetén – kiáltással is figyelmeztetni kell.
• A kedvtelési célú vízi jármûvet személyzet nélkül kölcsönzô
felel a kölcsönzött vízi jármû üzemképes állapotáért. A vízi
jármûvet személyzet nélkül kölcsönzô vagy az általa megbízott
személy köteles a bérlô (igénybevevô) nyilatkozatát beszerezni
arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az
azonosító adatokkal megjelölt vízi jármûvet, valamint a szükséges mentôeszközöket átvette.
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Kajak, kenu, stb… felszerelése: mentômellény – a csónakban
tartózkodók számának megfelelôen, evezô, vízmerô, kötél vagy
lánc (legalább 5 m), névtábla, minden irányból látható fehér
fényû jelzôlámpa.
Vízbôl-mentés esetén a vízijármû vezetôje illetve utasa a
mentômellényét vegye fel, a mentendô személynek dobjon
oda valamilyen felúszó tárgyat (mentôgyûrû, mentôlap, fe-

nékdeszka stb.), majd folyásirányban vagy szél alatt közelítse meg a bajba jutottat. A személy csónakba emelésekor fordítson figyelmet arra, hogy a csónak ne boruljon fel,
és a kiemelt személy sérüléseket lehetôleg ne szenvedjen.
Ha a vezetô úgy ítéli meg, hogy a mentést nem tudja végrehajtani, akkor hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy a
06-20 928-1529 mobilszámon a Gárdonyi Rendôrkapitányság
Víziközlekedési Alosztályának kollégáit.

Fa lu h á z

SZEVASZ tábor
Az idei táborban 68 gyermek
vett részt. Hétfôn reggel a
köszöntô után, a házirend ismertetése következett. A gyerekek csapatokba lettek osztva. A piros, kék, zöld, illetve a sárga csapat a tábor ideje
alatt versenyeztek egymással.
A csapatok elôször kitalálták
csapatuk nevét és megválasztották a csapatkapitányt. Ezután pedig együtt csapatindulót kellett írniuk, melyért
pont járt. Délelôtt sorversenyen mérték össze erejüket a
csapatok. A legnehezebb feladatnak a pókjárás tûnt lufival. Ez még a segítôk számára
is nehéz feladatnak bizonyult,

mivel a lufik nagyon gyorsan
pukkantak ki és a pótlás nem
volt könnyû feladat. Végül a
leleményesebb versenyzôk a
pólójukba rejtették a lufit,
így sikerült megoldani a feladatot rövid idô alatt. Délután a gyerekek fáradalmaikat kézmûves foglalkozáson
pihenhették ki.
Kedden két-két csapat a
mûfüves pályán mérte ös�sze erejét egymással, míg a
másik két csapat számháborút játszott. Mindkettôt nagyon élvezték a gyerekek, annál is inkább, mivel több tíz
pontot ért a gyôzelem. Délután fizikai kísérleteket néz-

A tábor margójára
A SZEVASZ Ifjúsági Napközis Tábor
2014-ben is LEADER pályázati támogatás felhasználásával valósult meg, de sajnos csak egyhetes volt közvetlenül a tanév zárása és a faluház megkezdôdô felújítása közé szorulva.
A résztvevôknek azonban teljesen ingyenes volt az idei részvétel. Ezt részben Baracska Község Önkormányzatának a
civil alapból történô támogatása tette lehetôvé, részben az
Alapítvány kiegészítô forrásai.
Köszönetemet fejezem ki a táborvezetôk, az állhatatos önkéntes felügyelôk és konyhai segítôk, a színvonalas programokat biztosítók felé, továbbá a Betlász Pizzériának a
fagylaltkupon nyereményekért, valamint a kiegészítô ellátást biztosító szülôknek a felajánlásaikért (pl. gyümölcsök,
jégkrém).
Idei célunk az volt, hogy a táborlakók a tavalyihoz hasonló
színvonalas programok révén tartalmasan töltsék el az egyhetes együttlét idejét mindamellett, hogy az egészséges életmódra és a kulturált viselkedés szabályaira is odafigyelnek.
Bízom benne, hogy a jövô évben hosszabb idôt tölthetünk
együtt megújult infrastruktúra, változatos programok és kitartó vidámság mellett!
Molnár Balázs kuratóriumi elnök

hettek, a folyékony nitrogénnel és az elektromossággal ismerkedhettek. Öröm volt látni, hogy még a legelevenebb
fiúk is ámultak a nitrogén segítségével felfújt és kipukkadó lufi láttán. Keddtôl egyre szorosabbá vált a verseny
a csapatok között, bár a zöld
csapatnak végig sikerült megtartania fölényét a többi csapattal szemben.
Szerdán a mozgó planetáriumban ismerkedtünk a naprendszerrel és Holdra szállás történetével. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek az általuk elôször „ugrálóvárnak”

kérdésekre válaszoltak. Csütörtökig bezárólag a csapatok hosszabb távú feladatokat kaptak. Frappáns mondatokkal információkat adtunk
nekik különbözô tárgyakról,
amelyek a faluházban vagy az
udvaron helyezkednek el. Az
információk segítségével ki
kellett találni melyik tárgyra gondolunk. Kellett kitalálni zenét és hozzá tánckoreográfiát, karaoket énekelni, aszfaltrajzot és rajzot készíteni,
kifestôt festeni. Nagyon szép
rajzokat és produkciókat láthatott a zsûri. Minden csapat
teljesítette a feladatokat.

nevezett felfújható planetárium. Közben vetítést néztek
a naprendszerrôl az emeleten
és értékes pontokért kérdésekre válaszoltak.
Csütörtökön délelôtt a látottakkal kapcsolatosan kvíz

Pénteken délelôtt bohócnak
öltözött zsonglôr és bûvész
szórakoztatta a gyerekeket.
A gyerekek lufikat kaptak és
a felsôsök bûvésztrükköt taFolytatás a 10. oldalon.

idoboló
KFalunap
– felhívás
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Játék határok
nélkül!
Felhívás!

Olyan családok, baráti társaságok
jelentkezését várjuk, akik egy jót
mókáznának, nevetnének egy,
a „Nagy Vagy” vetélkedô mintájára
tervezett versenyen.

Szeretsz jókat nevetni?
Szeretnél egy jót játszani?
Felnôtt, gyerek, egyre megy,
ez a játék nem vérre megy.
Csupa móka, kacagás, egy családi versenyen
a Falunapon, július 12-én 14 órától.

Egy csapatban max. 10 fô szerepelhet és
6 ilyen csapatot szeretnénk összehozni.
A jutalmak sem maradnak majd el,
de természetesen a legfontosabb a jókedv.
A játék lebonyolítását tapasztalt, elismert
játékszervezôk vállalták, akik maguk is szervezôi
a már említett országos vetélkedônek.
Jelentkezni lehet július 10-ig csapatnévvel
a faluhaz@gmail.com e-mail címen vagy
Kupi Gábor faluházigazdánál személyesen.
Hajrá Baracska!

Ételkülönlegességek bemutatója
a Falunapon
Olyan hölgyek és urak jelentkezését várjuk,
akik nem mindennapi ételkülönlegességeket
tudnak elkészíteni, s azt szívesen be is mutatnák
a gasztronómia iránt érdeklôdôk részére.
Feladat: a résztvevôknek a saját maguk által választott ételbôl kell elôre
elkészíve, egy bizonyos mennyiséget „kiállítani”, és minimális kóstolási
lehetôséget biztosítani az érdeklôdô látogatók számára az „ízek osztályába”.

Idôpont: július 12., 12 és 15 óra között biztosítanánk
erre lehetôséget a Falunap keretén belül. Helyszín: iskola

Információ
és jelentkezés:
Kupi Gábor ötletgazda
(20) 462-7674

Nem a mennyiség a lényeg, hanem hogy a gasztronómia
szerelmeseit összehozzuk egy pár órára és megadjuk a
lehetôséget az eszmecserére és a tapasztalatcserére.
S z e re t e t t e l v á r j u k Ö n ö k e t !

2014. július

idoboló
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nulhattak. A végén azonban
kiderült, hogy a fatojás valahogyan igazi tojássá változott. Bûvészúr mégsem adta
ki teljesen magát nekünk! A
gyerekek egész nap a pontjaikat tudakolták, már izgatottan várták, melyik csapat
nyeri idén a versenyt. Végül
a zöld csapat gyôzött, a sárga csapat végzett a második
helyen. A harmadik helyen
álló kék és az utolsó helyen
álló piros csapat között pedig csak egy pont volt a különbség. Az eredményhir-

detés után mindenki átvehetett egy pólót és egy baseball sapkát, valamint egy
hûtômágnest a saját fényképével. Ezután karaoke party
következett. Majd a segítôk
jóvoltából délután a világ legfinomabb lángosát kóstolhattuk meg. Ezúton is köszönjük a segítôk odaadó munkáját. Nélkülük a tábor nem
sikerülhetett volna ilyen jól!
A gyerekek mind nagyon élvezték az együtt töltött hetet
és szomorkodtak, hogy véget
ért az idei tábor…

2014. július

Gyereknap
A Faluház tervezett felújítása miatt, az óvoda vezetésével
egyeztetve idén május 31-én,
szombaton a baracskai Bóbita Óvodában került megrendezésre a Gyereknap.
A nap Ringatóval kezdôdött,
melyet ezúttal Venczel Mónika Ringató-foglalkozásvezetô
tartott. Közben megérkezett
Czigányik Móni, aki pompás
arcfestést varázsolt a gyermekek arcára, és lufi állatkákat
is készített. 10 óra körül egyszerre nagyon sokan lettünk,
ekkor került sor az ugrálóvár
felállítására és a többi játék kipróbálására is lehetôség nyílt.
Az ugrálóvárat, a gyermek
sátor-mászóalagútat, a hintalovat, a babakarámot, a hintát, a felfújható ugráló játékot, a lépegetô hengert, a
mozgásfejlesztô egyensúlyozó tölcsért, a 50 cm-es ugráló labdát és az egyensúlyozó
ülôkét a Szevasz Alapítvány
nyerte LEADER 2013 pályázaton a Baba-Mama Klub részére, és reméljük minél hos�-

szabb ideig fogja a baracskai gyerekeket szolgálni. Ezúton is köszönjük ezt a remek
lehetôséget!
A Kreatív sarokban rajzolni, színezni és gyurmázni lehetett ezúttal, és színes virágokat vagy koronát
is készíthettek a gyerekek. A
nap a tombola kisorsolásával végzôdött, ahol nagyon
sok nyeremény talált gazdára. Köszönjük a Kossuth utcai Coop, Vadas Istvánné és
a Schanberg vegyesboltok felajánlását.
Köszönjük a Baracskai Önkormányzat támogatását, az
óvoda vezetôségének, a védô
néninknek és az anyukáknak
és apukáknak a segítségét.
A játékok további használatával kapcsolatban friss információ kapható a BabaMama
Klub
facebook
oldalán:www.facebook.com/
babamamaklubbaracska
A Baba-Mama Klub
Baracska nevében
Gyné Halász Gabi

A Faluház felújítása
A SZEVASZ, a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány
14 166 524 Ft támogatást nyert el falumegújítási céllal az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban 2013 végén. A támogatást a baracskai faluház belsô átalakítására, részleges felújítására, kapcsolódó kerítésépítésre és egy helyi termékes piac
lehetôségét is megteremtô közösségi pihenôpark kialakítására
fordíthatjuk.
Amint azt mindenki tapasztalhatta, a munkálatok már meg
is kezdôdtek kizárólag helyi vállalkozók bevonásával, és
elôreláthatólag 2014. augusztus végén fejezôdnek be. Az átalakításokkal járó kellemetlenségek miatt ezúton is türelmet és
megértést kérünk. A fejlesztés megvalósításában és a finanszírozás megoldásában Baracska Község Önkormányzata a partnerünk, aki mind a kölcsönfelvétel segítésében, a kamatok átvállalásában, a kellô fedezet elôteremtésében és kezességvállalásban, mind a megvalósításban, a majdani mûködtetésben és
a fenntartásban oroszlánrészt vállal, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. Bízunk benne, egyúttal mindent megteszünk
azért, hogy a megvalósuló fejlesztés a lehetô legjobban illeszkedjen a faluház és a pihenôpark szolgáltatásait és infrastruktúráját ezután is igénybe venni szándékozó baracskai lakosok
és idelátogatók, valamint a tulajdonos önkormányzat elképzeléseihez.
SZEVASZ Alapítvány kuratóriuma

A SZEVASZ, A Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány
2014. május végén mintegy 165 ezer Ft értékben adományozott különféle, elsôsorban az ügyességet és a mozgást
fejlesztô gyermekjátékokat a baracskai Baba-Mama Klubnak. Az alapítvány az eszközöket egy 2013-ban nyertes
LEADER pályázat alapján szerezte be, és adta tartós használatba a legifjabbaknak azzal a céllal, hogy támogassa a Faluházhoz kötôdô közösségeket. Az alapítvány ezzel is hozzá
szeretne járulni a Baba-Mama Klub céljainak megvalósításához, mûködéséhez, rendezvényeik komfortosabbá tételéhez,
és nem utolsó sorban, hanem elsôdlegesen a közösségek tagjai életminôségének, a baracskai gyermekek jóllétének és jóérzésének javításához.
Molnár Balázs, kuratóriumi elnök

2014. július
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Alapítványi támogatás a Baracskai Hímzôkörnek
A SZEVASZ, A Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány
2014. június közepén 165 ezer Ft értékben adományozott hímzéshez és kézimunkázáshoz kapcsolódó anyagokat és eszközöket a Baracskai Hímzôkörnek. A 200 db gyöngyfonal, a 100 m
pamut csipke, a 20 m napszövet, a különféle horgolótûk és a
minôségi Bernina varrógép beszerzésére LEADER pályázati támogatásból nyílt mód. Az Alapítvány ezzel a támogatással a baracskai helyi kézmûves közösség alkotói tevékenységét ösztönözi, hogy továbbra is számos elgyönyörködtetô kézimunka kerüljön ki a szorgos asszonyok keze alól mindannyiunk örömére.
Egyúttal azt az önkéntes munkát is honorálni kívántuk, amelyet
a hímzôkör tagjai minden évben felajánlanak a SZEVASZ Ifjúsági Napközis Táborok lebonyolításában. Bízom benne, hogy
sikerült hozzájárulnunk a további munka megalapozásához és
a több évre visszatekintô együttmûködésünk megerôsítéséhez,
amelyek továbbviteléhez a magam és a kuratórium tagjai nevében kitartást és jó egészséget kívánok!
Molnár Balázs, kuratóriumi elnök

I s ko l a i h í r e k

Az iskolai intézményben közzéteendô szülônek szóló tájékoztató

Személyazonosító okmány igénylése
kiskorú gyermek számára
Tisztelt Szülôk! Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
szerint köteles állandó személyazonosító
igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élô magyar állampolgár, aki nem
rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetôi engedéllyel.
Miért célszerû gyermeke számára személyazonosító igazolványt igényelni?
• A külföldre utazás joga érvényes személyazonosító igazolvánnyal az EGTállamok területére történô beutazáskor, valamint nemzetközi szerzôdés
alapján gyakorolható, illetve, ha azt EGTállamnak nem minôsülô állam belsô joga
biztosítja. Ezáltal gyermeke számára a családi nyaralás mellett az osztálykirándulásokon, tanulmányi utakon való részvétel
is széles körben biztosítottá válik.
• lletékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár (nem csak az elsô) személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén.
• Ideiglenes személyazonosító igazolvány
kiadására kerül sor a magyar állampolgár
elsô személyazonosító igazolvánnyal való
ellátásakor.
Annak érdekében, hogy minél elôbb kezében tarthassa gyermeke új okmányát,
keressék fel személyesen az Ön által kiválasztott járási, kerületi hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatát vagy a Kormányablakot a szükséges iratokkal. (Az ügy-

intézéshez szükséges dokumentumokról
a http://www.kekkh.gov.hu weboldalon
részletesen tájékozódhat!)
Az
okmányiroda
kiválasztásában
segíségére lehet a www.kekkh.gov.hu/hu/
oikweboldalon található keresônk, mely
nemcsak eligazít, hanem az ügyintézéshez
kapcsolódó információkat is megadja.
A gyors és kényelmes eljárás érdekében lehetôséget biztosítunk elôzetes idô
pontfoglalásra az ország összes okmányirodájába, így ennek köszönhetôen minimálisra csökkentheti várakozási idejét.
Annak érdekében, hogy naprakész információval rendelkezzen gyermeke okmányának státuszát illetôen, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány Nyomon
Követése menüpont alatt tájékozódhat az
adott okmány gyártási állapotáról, valamint elkészültérôl. (Az okmány elkészültét követôen SMS vagy e-mail formájában értesítjük, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi az okmányiroda vagy
a kormányablak munkatársánál a személyes ügyintézés során).
Szolgáltatásainkkal vagy az ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a nap 24 órájában az
alábbi elérhetôségek bármelyikén:
Honlap: www.kekkh.gov.hu
E-mail:1818@1818.hu
Telefonszám: 1818

A tankönyv
ellátásról
2014–2015-ös tanév

Tisztelt Szülôk! A Könyvtárellátó Non
profit Kft. kérésére a következôkrôl tájékoztatjuk Önöket:
A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is díjbekérôt fognak küldeni lakcímükre a rendelt tankönyvek árának
kiegyenlítéséhez. Amennyiben lakcímükben változás történt, azt iskolánk
felé jelezzék, mert a díjbekérô a rendszerben az Önök által június 30-ig rögzített/módosított címre fog postai úton
megérkezni. Az iskolánkból a rendelés
leadását követôen kiiratkozó tanuló ne
fizesse be a könyvek árát, illetve a pótvizsgára küldött diák várja meg vizsgája eredményét a befizetéssel! A tankönyvek árának befizetési határideje
augusztusban lesz. Azok a szülôk, akik
a kért határidôig nem tudják befizetni a könyvek árát, azt késôbb is megtehetik, de a könyvek átvétele, csak a
befizetésrôl/utalásról szóló igazolások
bemutatásával lehetséges. A tankönyvek ára utalvánnyal is fizethetô lesz.
Hogy milyen módon, és milyen utalványokkal arról a Tankönyvellátó honlapján idôben adnak róla tájékoztatást.
Amennyiben a szülôk szeretnének tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.
hu oldalon regisztrációt követôen megtehetik. A webshopon június 30-ig leadott rendelések fognak tanévkezdésre a szülôk által megadott címre megérkezni (lakcím, vagy Kello-Infopont).
Köszönjük együttmûködésüket!
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

Kidoboló

12

Egyház  |  Civil sorok  |  Közösség

2014. július

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Programajánló:
A szentek titka kiállítás
Székesfehérváron

Május 17-én Egyházmegyei
Ministráns Találkozót rendeztek Székesfehérváron, melyen a baracskai ministránsok is részt vettek. Több mint
140 fiatal érkezett az egész
egyházmegye területérôl.
A napot Spányi Antal megyés
fôpásztor szentmisével nyitotta meg. Megköszönte a fiatalok buzgóságát és szolgálatát az oltárnál. ôk megtapasztalhatják, hogy jó együtt
lenni Jézussal a szentmisén.
Ezt követôen kezdôdött meg
a játék, a városismereti versennyel, amelyen csapatunk
az elsôk között végzett.
Majd folytatódott a programok sorozata, a nagyobb
korosztály számára Istenképek címmel tartott elôadást
Dóbiás Zalán atya. A fiatalok megtudhatták, hogy az
életükbôl vett tapasztalok és

élmények – legyen az negatív
vagy pozitív – milyen mértékben alakítja Istenrôl alkotott
elképzelésüket.
Két hét múlva pedig a Kaszap
kupára mentek a fiatalok – a
Baker FC –, ahonnan a 3. helyezéssel tértek haza. Így tanév végén, érettségi és a vizsga

Civil sorok

Több megbecsülést!
Tisztelt baracskaiak!
Úgy gondolom, akik nap, mint nap a munkájukat végzik, az adót, amit kivetnek rájuk rendben befizetik, nem
kapják meg a település elöljáróitól és az általuk vezetett
hivataltól azt a megbecsülést, amely a kenyéradó gazdát
megilleti.
Ez a megbecsülés nem mutatkozik meg a hivatali ügyintézés és hozzáállás során, nem mutatkozik meg az élet bármely területén (megjelenés, egyéniség, tudatosság).
Az élet folyása a településen öntörvényûen zajlik, a
felmerülô problémák maguktól megoldódnak vagy nem.
Az adóforintjaink ellenértéket nem érezzük sem otthonainkban, sem a településen.
Az elmúlt évek fejlôdését a legszükségesebb minimummal
jellemezhetnénk: semmi többletszorgalom, semmi önkéntes munka vállalása.
Azok, akik netán arra vetemednének, hogy a közösség érdekében önkéntes munkát vállaljanak, azokat gúny, kritika, hazugság övezi, nevük még sikereik ellenére sem kerülnek köztudatba, köszönet ohne! Ha otthonaink, gyermekeink, saját tulajdonunk, közös érdekeink nincsenek
biztonságban távollétünkben, akkor úgy érzem, becsapnak bennünket. Ezen az áldatlan állapoton csak közös
összefogással, méltányossággal, toleranciával emelkedhetünk felül. Kérem gondolataim átgondolását!
Tisztelettel:
Laczkó József

idôszak táján is sikerült ös�szehozni a csapatot.
Úrnapján
idén
is
lesz
elsôáldozás. Négy gyerek készült fel a Jézussal való szentségi találkozásra. Bízunk benne, hogy szüleik mellettük
fognak állni, hogy hûségesek
tudjanak maradni!

Idén a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum új kiállítása a szentek életét hozza közel a látogatókhoz.
A szentek titka címû kiállítás közel 40 szent, boldog és
tiszteletre méltó személy életét mutatja be. Az örök boldogságra jutott tiszta arcú nôk
és férfiak festmények, szobrok, filmek, fotók és multimédiás installációk segítségével elevenednek meg. A tavalyi nagysikerû, mintegy 15
ezer látogatót vonzó István, a
szent király tárlat után az egyházmegye azt reméli, hogy
idén is nagyszámú érdeklôdôt
fogadhatnak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Kö z ö s s é g

VÉRADÁS
BARACSKÁN
Helyszín:

Házasságkötô
terem
Idôpont:

Július 15.,
14–17 óra
Minden régi és új
véradót szeretettel
várunk!

Kidoboló
Hirdetés

2014. július

Koncert féláron!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Baracska Község
Önkormányzata az idei évben is szerzôdést kötött az Agárdi Popstrand fôrendezôjével, így az alábbi nyári koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt.
A kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor
személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni.
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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

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

• 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.

Rendôrség

• Pölöskeyné Máté Valéria, iskolavédônô.............(30) 468-2961
Kozma Ferenc Általános Iskola, Baracska, Templom u. 19.
Fogadóidô: pénteken délelôtt az óraközi szünetekben

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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
Ercsi: július 19–20., augusztus 9–10., 30–31.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: július 5–6., 26–27., augusztus 16–17.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: július 12–13., augusztus 2–3., 23–24.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Körzeti megbízott: Paulovics Gábor......................(20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Gárdonyi Rendôrkapitányság..................................(22) 355-003
Martonvásári Rendôrôrs.........................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet.......................................................... 107
BRFK zöldszám.......................................................(80) 323-232
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
A Faluház átépítés miatt zárva tart!

Impresszum

A népmûvelôt a (20) 462-7674-es telefonszámon lehet elérni.
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.

Lapzárta: augusztus 30. | Várható megjelenés: szeptember 10.
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