A BARAC SKAI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

KIDOBOLÓ
XXII. évfolyam 6. szám

INGYENES

2014. szeptember

MEGÉRI???
Baracska Község Képviselô-testületének az augusztusi ülésen meg kellett szavaznia 1,2 millió Ft-ot a központban lévô
játszótér felújítására. Az ott lévô játékok már életveszélyesek voltak- nem az idôjárás, illetve az idô múlása, hanem
rongálás miatt!
Néhányan abban lelik kedvüket, hogy tönkretegyék mások
örömét, hogy bosszúságot okozzanak a többségnek, veszélyeztessék picik életét, ne értékeljék a szépet, a rendet, a tisztaságot.
Ilyen otthoni körülmények közül jönnek – vagy nem, csak
nem tudják a szülôk, hol van 15–16 éves gyermekük éjjel,
aki unalmában csak rongál. Nem is tudom melyik a szomorúbb a két variáció közül?!
És azokat felmenthetjük-e, akik látják ezeket az eseményeket, de hallgatnak. „Vétkesek közt cinkos aki néma” írta Babits Mihály: Jónás könyve címû mûvében. S teljesen igaza
van. Próbálkozhat itt bárki a széppel, a jóval, a fejlesztéssel,
ha nincs, aki megvédje, magáénak érezze.
A fenti eset 1,2 millió, a „Bruck” gödör 560 000 Ft, a szemetesek 100 000 Ft, a közlekedési táblák pótlása több száz-

ezer, a Vasút utcai kerékpárút padjainak, fáinak többszöri
pótlása, javítása milliós tétel, a Faluház udvarán a kemence
javítása százezer, s még folytathatnám.
Aki mindezt csinálja, aki tud róla, de hallgat – vajon tudja-e
(vagy érdekli-e), hogy ez az összeg a falu fejlesztési, esetleg
szociális támogatási összegébôl hiányzik?
Kérem, hogy úgy mint más településen, ne rongáljátok a közöset, a szépet (nem véletlen a tegezô hangnem!), ne az legyen a menô, hogy elvágjátok a kötelét a hintának, melyrôl
másnap egy kicsi leeshetne! Nem kérjük, hogy segítsetek, de
ne is rongáljatok! S aki látja, s nem vállalja fel az információt – ugyanolyan vétkes a rongálásban, mint az elkövetôk. S
legközelebb lehet, hogy neki kell majd valami kérésére nemet mondani az akkori testületnek – mert elfogyott a pénz
a fenti értelmetlen dolgokra!

Kérem, hogy ôrizzük együtt településünket!
Pintérné Bernyó Piroska
Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Képviselô-testületi hírek
A július 5-én megtartott ülésen nem vett
részt Szücs Norbert képviselô.
– A Fehér Vártervezô Kft. tervdokumentációja alapján a településrendezési eszközök módosítása tekintetében lezárta testületünk a véleményezési szakaszt
és utasította a polgármestert, hogy a tervet - záró véleményezésre -nyújtsa be a
fôépítészhez. (A napirendi pont tárgyalása után dr. Mayer András képviselô távozott az ülésterembôl.)
– Képviselô-testületünk elfogadta a két
ülés között történt fontosabb esemé
nyekrôl szóló polgármesteri és alpolgár
mesteri beszámolót és a lejárt határidejû
határoztok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
– Az Alba Volán Zrt. 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó
beszámolójának tárgyalása elnapolásra
került azzal, hogy a következô ülésre készítsen elôterjesztést a polgármester a beszámolóval kapcsolatosan felmerült kérdésekre.
– Az I. és II. számú védônôi körzet 2013.
évi munkájáról készített írásos védônôi
beszámolóját 1 tartózkodással és 4 nem
szavazattal azért nem fogadta el testületünk, mert a védônôk nem voltak jelen
az ülésen, és a beszámolóval kapcsolatosan nem tudták kérdéseiket feltenni
a képviselôk. (Nemmel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán, dr. Herczeg
József, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.)
– Testületünk tudomásul vette azt a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
tájékoztatót, amely a védônôi szolgálatok
mûködésére vonatkozóan készült.
– Elfogadásra került az I. és II. számú háziorvosi körzet, valamint a fogorvosi körzet 2013. évi szakmai munkájáról szóló
tájékoztatója.
– Ugyancsak elfogadásra került a községi könyvtár elôzô könyvtárosának írásos
beszámolója, amely a 2013. évi munkáról szólt.
– Módosítottuk a Képviselô-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, ami
a 4. számú függelékkel került kiegészítésre. A függelék tartalmazza, hogy Baracska Község Önkormányzata Képviselôtestülete alaptevékenységeként mely kormányzati funkciókat alkalmazza.
– Megalkotta testületünk az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésérôl szóló helyi rendeletét, melynek száma: 15/2014.
(VII.4.) (A rendelet e lapszámban olvasható.)
– Módosításra került az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési nyersanyagnorma,

valamint a felnôtt étkeztetés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló rendelet.
2014. július 1. napjától az óvodai gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének gyermekenkénti egy napra
jutó összege:
tízórai:
64 Ft + ÁFA
ebéd:
196 Ft + ÁFA
uzsonna:
64 Ft + ÁFA
Összesen:
324 Ft + ÁFA
Az iskolai gyermekétkeztetés élelmezési
nyersanyagköltségének gyermekenkénti
egy napra jutó összege:
tízórai:
84 Ft + ÁFA
ebéd:
264 Ft + ÁFA
uzsonna:
84 Ft + ÁFA
Összesen:
432 FT + ÁFA
Mivel a szülôknek az étkezést igénybevevô
gyermekük után térítési díjként a nyersanyagnormát kell megfizetniük, így a
15%-os normacsökkentés a térítési díj
csökkentését is jelenti.
Az élelmezési nyersanyagnorma csökkentésének összegével módosításra került az
étkeztetést végzô vállalkozónak fizetendô
összeg is.
– Elfogadásra került a képviselô-testület
2014. II. félévi munkaterve.(A munkaterv e lapszámban megtalálható.)
– A 125/2014. (V.29.) határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót 3 nem és 2 igen szavazattal nem fogadta el a testület. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, nemmel
szavazott: Dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.)
– 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal született döntés arról, hogy Kurucz István
Zoltán bérlôvel és bérlôtársával nem kerül meghosszabbításra a Széchenyi u. 23.
szám alatti önkormányzati ingatlan egyik
lakására kötött bérleti szerzôdés. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán, dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.)
– Úgy módosítottuk a Martonvásári
Mentôállomás részére májusban megszavazott támogatást, hogy a GPS készüléket
önkormányzatunk vásárolja meg, majd
átadás-átvételi jegyzôkönyvvel került átadásra a Mentôállomásnak.
– 5 igen szavazattal elfogadásra került a
polgármester 2014. évi szabadságának és
táppénzes állományának ismertetésérôl
szóló alpolgármesteri tájékoztató, melyet a 126/2014. (V.29.) határozatának 1.
pontjában kért a képviselô-testület.
– A 126/2014. (V.29.) határozat 3. pont-

jára vonatkozó polgármesteri tájékoztatót 2 igen 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a képviselô-testület.
(Igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Boriszov Zoltán, nemmel szavazott: dr.
Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.)
– 5 igen szavazattal elfogadta testületünk a polgármester válaszát, melyet a
134/2014. (V.29.) határozatra adott.
– 5 igen szavazattal úgy határozott a
képviselô-testület, hogy az Aradi utcából
érkezett lakossági panasz tárgyalását elnapolja az ügyben tett jegyzôi intézkedésre az ÁNTSZ-tôl kapott válasz után tér
vissza a panasz tárgyalására.
– Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy a Magyar Államkincstáron keresztül szerezze be a Kormány engedélyét
a tervezett hitelfelvételhez, majd kösse meg a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel a testület által jóváhagyott
Kölcsönszerzôdést.
– Visszavonta testületünk a 90/2014.
(V.13.) határozatát és újra megállapította a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztetô ügyleteibôl eredô
fizetési kötelezettségeinek költségvetési
évet követô három évére vonatkozó várható összegét.
– Egyhangú igen szavazatokkal döntött
testületünk, hogy a Baracskai Polgárôrség
részére 3 892 555 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít új gépkocsi beszerzéséhez. A kölcsön visszafizetésének határidejét az MVH-tól megkapott támogatási összeget követô 3 napban határozta
meg. Továbbá utasította a polgármester a
kölcsönszerzôdés elkészítésére és 15 napon belüli bemutatására.
– Megtárgyalásra került a faluház használatáról készült népmûvelôi tájékoztató,
melynek átdolgozott változatát a soron
következô ülésre kérte a testület.
– Döntés született arról, hogy a 2014.
május 29-én tartott zárt ülésen az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet elkészítésérôl tárgykörben hozott
131/2014. (V.29.) határozatát, a tájékoztatás értékbecslô megkeresésérôl tárgykörben hozott 134/2014. (V.29.) határozatát, valamint mûszaki ellenôr megbízásáról tárgykörben hozott 135/2014.
(V.29.) határozatát nyilvánossá minôsíti
testületünk. Az ezekkel kapcsolatban elhangzott jegyzôkönyvi részek ezáltal bárki számára betekinthetônek minôsülnek.
– Felkérést kapott a polgármester arra,
hogy a legközelebbi ülésre készítsen
elôterjesztést a mûfüves pálya tervezett
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felújítási, karbantartási költségeirôl és a
2014. évi befolyt bérleti díjak összegérôl.
– Elnapolásra került a Baracska, Széchenyi u. 1/a. és 3. számú ingatlanok közötti út vízelvezetésének megoldására vonatkozó kérelem tárgyalása azzal, hogy a tulajdonjog pontosítását követôen kerüljön
napirendre a téma.
– Egyebek napirendi pontban a polgármester ismertette az Országos
Menôszolgálat Igazgatójának válaszlevelét, mely a képviselô-testület megkeresésére érkezett.
– Egyebekben szó volt
• a temetô parlagfû mentesítésének
szükségességérôl,
• a temetôben gépjármûvel történô
közlekedést szabályozó körforgalmi
tábláról, mivel az egyik út lezárása miatt az megtévesztô és balesetveszélyt
okozhat,
• a volt, hulladéklerakó és rekultivált
terület megrongálásáról, a szikkasztó
árok engedély nélküli betemetésérôl és
a közeli földút eltorlaszolásáról,
• a Templom u. 12. számú ingatlan
elôtti vízelvezetô árok betemetésérôl,
• a 7. sz. fôközlekedési út melletti nádas rendbetételérôl,
• a játszótéri játékok megrongálásáról.
A felvetésekre tett intézkedésekrôl a
következô ülésre kért választ a testület.
– Képviselôi javaslat hangzott el arra,
hogy a Kidoboló nevû önkormányzati lap szerkesztésére hozzanak létre szerkesztôbizottságot, a következô
ülésre a jegyzôasszony járjon utána a
lehetôségnek.
A július 10-én megtartott rendkívüli ülésen minden képviselô jelen volt.
– Döntés született Baracska Község településszerkezeti tervének módosításáról
valamint a 17/2014. (VII.11.) rendelettel
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.
–A
gépjármûbeszerzésre
vonatkozó pályázatírás összegével, 157 ezer forinttal módosításra került a Baracskai
Polgárôrség és az Önkormányzat közötti kölcsönszerzôdés.
– A Kossuth L. út 34. szám alatti háziorvosi rendelôk épületének külsô és belsô
felújítási munkálatai elvégzésével – árajánlata alapján – a budapesti székhelyû
Hyzmo Kft-t bízta meg testületünk és felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés
megkötésére.
– Úgy döntött a testület, hogy a felújítás idején a háziorvosok rendelése ös�szeegyeztetett rendelési és tanácsadói
idôben a jelenlegi védônôi helységben
történik. (A felújítási idôre vonatkozó
rendelési idôkrôl a lakosság tájékoztatása
szórólapon történik.)
– A képviselô-testület határozott, hogy a
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Baracska, Kossuth u. 18. szám alatti önkormányzati ingatlanon termelôi piacot hoz létre heti kétszeri nyitva tartással
(szerdán és szombaton), naponta 7–11
óráig.
– A termelôi piac létesítése miatt módosításra került a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet egyik
pontja.
– Elfogadásra került a mûfüves pálya bérleti díjának bevételeirôl és a karbantartási
munkákra vonatkozó tájékoztató.
– Döntés született a Kidoboló újság szerkesztôbizottságáról. A testület Pintérné Bernyó Piroska és dr.
Herczeg József képviselôket választotta szerkesztôbizottsági taggá. Ennek
megfelelôen módosításra került a Kidoboló Szabályzata is.
– Elfogadásra került az a tájékoztató, melyet a július 5-én elhangzott kérdésekre
adott a jegyzô asszony és az volt a kérés,
hogy a levelezéseken kívül hatásosabb lépések is történjenek.
– Utasította a testület a polgármestert,
hogy a játszótéri eszközök szabványosítására adott megrendelést vonja vissza, mivel ez ideig azt nem teljesítette a vállalkozás és keressen másik vállalkozót a feladat ellátására.
– A testület megbízta a polgármestert,
hogy írásban hívja fel az ALBA VOLÁN
Zrt. figyelmét a helyi közszolgáltatási tevékenység maradéktalan betartására.
Egyben történjen kezdeményezés a közszolgáltatási szerzôdés módosítására az
ellenôrzések számának meghatározására
és az ebbôl fakadó szerzôdésszegés szankcionálására. A szerzôdés módosításáig az
ALBA VOLÁN Zrt. 2013. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolóját nem tárgyalja a testület.
– A Váli Önkormányzati Tûzoltóság kérésére, a viharok okozta károk hatékony
felszámolása érdekében szükséges technikai eszközök beszerzésére, lakosságszám
arányos támogatásként 100.000,- Ft hozzájárulást szavazott meg testületünk,
mely összeg átutalására abban az esetben
kerül sor, amennyiben a többi, társulásban résztvevô település is lélekszámarányosan hozzájárul a fejlesztéshez.
– A lakossági igényre tekintettel egy mozgóbolti húsárusító vállalkozás részére a
Baracska, 445. hrsz.ú közterületi ingatlan 15 m2-es nagyságú területén biztosít
testületünk használati engedély.
– Zárt ülésen szociális segély elutasítása
miatti fellebbezés ügyében döntött a testület és jóváhagyta a polgármester eredeti határozatát.
Augusztus 6-án szintén rendkívüli ülésre
került sor, melyen nem volt jelen Pintérné
Bernyó Piroska.
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– Döntés született arról, hogy a tervezett útburkolat javítások, felújítások és
új burkolat építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására – árajánlata alapján – a székesfehérvári Konzulens 9000 Szolgáltató Kft-vel köt megállapodást testületünk. Felhatalmazta a
polgármestert a szerzôdés megkötésére. A döntésnek megfelelôen módosításra került az önkormányzat 2014. közbeszerzési terve is.
Annak ellenére, hogy július és augusztus hónapokra ülésszünet szerepel a
képviselô-testület munkatervében, az
ügyek fontosságára és sürgôsségére való
tekintettel augusztus 26-án ismét rendkívüli ülésre került sor, melyen minden
képviselô részt vett.
– A helyi választási iroda vezetôjének indítványára megválasztásra kerültek a helyi választási bizottság tagjai és póttagjai
valamint a szavazatszámláló bizottságok
póttagjai.
– Döntés született arról, hogy a képviselôtestület 130 000 Ft-tal támogatja a helyi
önkormányzati képviselôk és polgármester választásának lebonyolítását, mely
összeg a szavazókörökbe delegáltak étkeztetésére valamint a karbantartó és hivatalsegéd munkájának igénybe vételére
használható fel, mivel a Területi Választási Iroda által biztosított elôleg erre nem
nyújt fedezetet.
– A képviselô-testület döntött továbbá
arról is, hogy október elejei megjelenéssel
a Kidoboló különszámában lehetôséget
biztosít a képviselô és polgármester jelöltek bemutatkozására, programjuk ismertetésére.
– Meghatározásra került az Idôsek Napi
rendezvény idôpontja és az idôsek támogatására fordítandó összeg.
– Elfogadásra került a játszótér szabványosítási és felújítási munkálataira érkezett árajánlat és felhatalmazást kapott a
polgármester annak mielôbbi elvégeztetésére.
– Tudomásul vette testületünk a Baracskai Néptánc Csoport tájékoztatóját, melyet a Civil Alapból nyújtott támogatási összeg felhasználásának megoszlásáról
adott.
– Tevékenységük gyakorlásához, használatra adja testületünk a Kiskanális valamint a Kossuth és Templom
utca közötti gyalogos átjáró által behatárolt posta mögötti önkormányzati területet a helyi Árpádnemzetség
Hagyományôrzô és Kézmûves Közhasznú Egyesületnek. Megbízást kapott a
polgármester, hogy a következô ülésre készítse el a használatra vonatkozó
megállapodás tervezetét.
– Egyebekben szó esett még a Temp-
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lom utca 12. ingatlan elôtt betemetett vízelvezetô árok helyreállításának
ügyérôl, a 2014. évi közmeghallgatás
idôpontjáról.
A szeptember 4-ei rendkívüli testületi
ülésen nem volt jelen dr. Mayer András
képviselô.
– Döntés született arról, hogy a 2014-ben
szabadon felhasználható pénzmaradvány
még fel nem használt összegébôl a két kerékpárút közötti régi Országúti szakasz
közvilágítása, az óvoda lapos tetejének
szigetelése, az óvoda Kossuth utcai bejárata elôtti falrész tartós burkolattal való
ellátása, a Széchenyi utcából az esôzések
után keletkezett iszap elszállítása, árkolás, az orvosi rendelô várójába székek beszerzése és a Faluház tetôzetének javítása
kerüljön megvalósításra.
– Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy a kajászói gyermekek baracskai iskolába történô szállításának megoldásáról tárgyaljon a tankerület igazgatójával
és az érintett kajászói szülôkkel.
– Az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Közhasznú Egyesületnek
használatba adandó területrôl szóló döntését visszavonta testületünk és megbízta a polgármestert, hogy szólítsa fel az
Egyesületet kérelmének pontosítására,
melyben konkrétan jelöljék meg a használat célját.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 2014. II. félévi munkaterve
A képviselô-testület 2014. július és augusztus hónapban ülésszünetet tart.
2014. szeptember 25. (csütörtök) 17.00 óra
Javasolt napirendi pont:
a) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi költségvetésének helyzetérôl
b) Beszámoló a Falunapi rendezvényrôl
c) Döntés Díszpolgári cím adományozásáról
d) A Faluház használati díjainak felülvizsgálata
e) Egyebek: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2014. október 30. (csütörtök) 17.00 óra
Javasolt napirendi pont:
a) A temetôrendelet felülvizsgálata
b) Egyebek
2014. november 27. (csütörtök) 17.00 óra
Javasolt napirendi pont:
a) 2015. évi belsô ellenôrzési terv jóváhagyása
b) Az önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadása
c) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
(E napirend tárgyalásának határideje a választás évében december 15.)
d) Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról
e) A helyi adórendelet felülvizsgálata
f) Egyebek
2014. december 11. vagy december 18. (csütörtök) 17.00 óra
Javasolt napirendi pont:
a) Az önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása
b) Beszámoló a többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett
tevékenységrôl
c) Beszámoló az adóztatási tevékenységrôl
d) A képviselô-testület 2015. I. félévi munkatervének elfogadása
e) Egyebek
Közmeghallgatás idôpontja: 2014. november 21. (péntek) 17.00 óra

Ö N KO R M Á N Y Z AT I R E N D E L E T

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
15/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésérôl
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 12. § (2) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
(1) bekezdés c) pontjában és 48 § (4) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:
1.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje-és díszcserje ága és levele, szôlô, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, fû, lábon álló növényzet,
2. § (1) Az avar és kerti hulladék kezelésérôl, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos
és a használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles
gondoskodni.
(2) Az avar és kerti hulladék kezelésérôl, ártalmatlanításáról
elsôsorban komposztálás útján kell gondoskodni.
(3) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett, nem komposztálhat (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos, vírusos,

gombás vagy egyéb fertôzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(4) A napi égetést szerdán és vasárnap 15–19 óra közötti
idôszakban lehet végezni, kivéve pünkösd és húsvét vasárnap.
(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!
3.§ (1) Avar és kerti hulladék kizárólag szélcsendes idôben és
csak olyan helyen égethetô, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz.
Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet
mellett, a tûzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethetô
el. Az égetéssel, égetés hôsugárzásával környezeti, vagyoni kár
nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelôanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(2) A füstképzôdés csökkentése érdekében az avart és a kerti
hulladékot elôzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelése
csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A nagy mennyiségû
füstöt termelô anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos.
A tüzelést végzô túlzott füst-, illetve koromképzôdés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegôszennyezést megszüntetni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös,
esôs idôben és erôs szél esetén.
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(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkezô hô és füst a környékében lévô zöld növényeket (fát, bokrot) ne károsítsa. Amen�nyiben az égetéssel járó füst, bûz, pernye és hôtermelési hatásokat felerôsítô idôjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari
eredetû hulladékot (különösen: mûanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).
(6) Avar és kerti hulladék égetési szándék esetén a szomszédokat elôzetesen tájékoztatni kell az égetés várható idôpontjáról.
Az égetés egy alkalommal maximum 2 óra idôtartam lehet.
5. § (1) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény mûködésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésû ingatlanok 100 méteres körzetében
az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
(2) Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétôl
számított 100 méteren belül.
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(3) Az avar és kerti hulladék közterületen történô égetése tilos.
(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvôképes személy végezheti.
(5) Az égetés alatt a tûz ôrzésérôl és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végzô személy köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tûz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tûz eloltható, így különösen kerti locsolótömlôt,
vagy legalább az adott tûz oltásához kellô mennyiségû vizet, tûz
oltására alkalmas tûzoltó készüléket, lapátot, villát, ásót vagy
egyéb kézi szerszámot.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást –
vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni. A tûz kihunyásáról a
tûzgyújtás végleges elhagyása elôtt meg kell gyôzôdni.
6.§ Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános
tûzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás idôtartamára.
Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán s.k.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester
jegyzô

PIT BIZOTTSÁG

A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság
(PIT Bizottság) 2010–2014. évi munkájának összegzése
Tisztelt Olvasók!
Önök minden hónapban részletes tájékoztatást olvashattak a Kidobolóban
a Képviselô-testület döntéseirôl, határozatairól. Azt azonban kevesen tudják,
hogy ezeket a döntéseket megelôzte a
PIT Bizottság elôkészítô munkája.
A bizottság végezte munkáját, javaslatokat fogalmazott meg, s a testület ezek
alapján döntött. Most, hogy a végéhez ér
a választási ciklus, szeretném, ha Önök
betekintenének ennek a bizottságnak a
munkájába.
A Kidoboló mostani számának lapzártáig 2010. novemberétôl a PIT Bizottság
71 alkalommal ülésezett, s összesen 861
határozatot hozott.
A PIT Bizottság tagjai:
Pintérné Bernyó Piroska képviselôelnök; dr. Mayer András képviselô-tag;
Szûcs Norbert képviselô-tag. 2012-ig egy
külsôs, nem képviselô – Szabó Domokos
is segítette munkánkat.
Mint elnök, nagyon büszke vagyok bizottságom mûködésére. Határozatképtelenség miatt egyetlen alkalommal sem
kellett elhalasztani az ülést. A képviselôtestület nem bizottsági tagjai „csak” tanácskozási joggal vehettek részt ezeken az üléseken, mégis örömmel írom
le, hogy szinte minden alkalommal jelen
volt mindenki, s hozzászólásával, javaslatával segítette munkánkat. Valószínûleg
ennek is köszönhetô, hogy a 861 határozatunk, melyet a képviselô-testületnek elfogadásra javasoltunk – egyet-kettôt ki-

véve- valamennyit megszavazásra érdemesnek tartotta a testület.
Ezek a bizottsági ülések 2–3 órásak voltak – ezt be lehet szorozni a 71 alkalommal, s megkapjuk, mennyi munkaórát
fordítottak a bizottsági, s a jelen lévô
nem bizottsági tagok a döntések elôtti
megbeszélésre, a határozatok meghozatalára. Közülük sok népszerû, de jó néhány népszerûtlen is született.
Az elsô javaslatunk 2010-ben az volt,
hogy a költségvetés akkori állása miatt
a képviselôk ebben a ciklusban – tehát a
mai napig – tiszteletdíj nélkül végezzék
munkájukat. (Ez alól kivétel az alpolgármester, aki 80 000 Ft tiszteletdíjat, s néhány % költségátalányt kap.) S bár a költségvetésünk állása az évek során javult, a
testület maradt az eredeti határozatánál.
A PIT Bizottság munkájáról igen részletes információt kaphat az, aki Baracska Község honlapját látogatja, hiszen ott
megtalálhatók a jegyzôkönyveink. Néhány fôbb döntésünket most felsorolnám
összegzésként – a teljesség igénye nélkül:
– befejeztük a faluközpont felújítására
(Polgármesteri Hivatal, parkoló, játszótér) elnyert pályázat végrehajtását;
– minden évben – bármennyire is szûkös
volt a költségvetés – megkerestük a fedezetet az Idôsek napjára, a Falunapra, a Falukarácsonyra;
– szabályzatot dolgoztunk ki, s minden
évben 2–3 millió Ft vissza nem térítendô
támogatási keretet biztosítottunk a községben mûködô civil szervezetek programjaihoz;

– csökkentettük az iparûzési adót 2%-ról
elôször 1,7%-ra, majd 1,8%-ra;
– amíg az Önkormányzat fenntartása alá
tartozott a Kozma Ferenc Általános Iskola, támogattuk a 3–4. osztályosok úszásoktatását Ercsibe;
– életre keltettük honlapunkat, ma már
Baracskával kapcsolatos minden információ megtalálható rajta;
– részt veszünk a Bursa Hungarica felsô
oktatási ösztöndíj programban, melynek
keretében minden évben több, a törvényi
kiírásnak megfelelô felsôoktatásban tanuló baracskai diáknak tudunk havonta
néhány ezer Ft ösztöndíjat fizetni;
– anyagilag támogattuk – amíg szervezték – a CÖK majálisát;
– gazdaságtalannak és életszerûtlennek
tartottuk a Baracska–Kajászó Körjegy
zôséget, ezért azt megszüntettük;
– új kishidat építettünk a Petôfi utcába
(több mint 1 millióért);
– kerékpártárolót alakítottunk ki a Kossuth u. – Országút u. sarkon, a buszmegállónál;
– kívül-belül felújítottuk az orvosi rende
lôt ( 12 és fél millió Ft);
– megvásároltuk a Kossuth u. 18. szám
alatti ingatlant, melyben kialakítottunk
egy körzeti megbízotti irodát, egy klubszobát, s itt hoztuk létre a Termelôi piacot;
– megkezdjük a közvilágítás korszerûsí
tését a Vasút utcában, a régi Országút
utcában, a Fehérvári út – Rákóczi köz világításának kiépítését;
– szigetelve lesz az óvoda lapos teteje;
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– megrendeltük a Faluház tetejének javítását.
Voltak olyan döntéseink is, melyeket
nem sikerült végrehajtani a ciklus alatt.
Ilyen pl. hogy nem sikerült a község üzemeltetésére, karbantartására egy szervezetet létrehozni; vagy nem nyertünk a
térfigyelôs pályázatokon; vagy több cikluson átnyúló problémát nekünk sem sikerül megoldani – a Széchényi u., 7-es út,
kajászói elágazás biztonságossá tétele;
vagy a Széchényi utca vízelvezetésének
teljes megoldása.
Voltak olyan költségek, melyek az Önök,
a lakosság kicsi odafigyelésével, a „nem
az én dolgom” hozzáállás mellôzésével
elkerülhetôek lettek volna. Pl. a helyi
buszközlekedés mûködtetéséhez – attól függetlenül, hogy évente emeltük
a jegyek árát – kifizettünk kb. évente
6 millió Ft-ot a Volánnak. Többek között azért, mert a jegyek, bérletek eladási száma lényegesen kevesebb, mint
a közlekedôk száma! (Igyekeztem szépen fogalmazni.) Ha mindenki elveszi vagy kéri a jegyet, 1–2 milliót ebbôl
az összegbôl fejlesztésre fordíthatnánk.
Vagy, ha nem kellene idônként pótolni 2–300 000 Ft-al az ellopott közlekedési táblákat, zászlókat, zászlórudakat. De említhetném a „Bruck” gödör
több mint fél millió Ft-os rendeztetését,
mert illegális szemétlerakónak használták egyesek. Ugyancsak sokat kivesz a
költségvetésbôl az adózási morál. 2011ben 28 millió kintlévôségünk volt. Ez
mára a felére csökkent, de sok lakótár-

sunk még mindig nem érzi, hogy a „büdzsébe” bele is kellene tenni, nemcsak a
kivételért harcolni. S lett volna helye annak a 1,2 milliónak is, melyet a játszótér felújítására fordítottunk. S mindez
sajnos így is marad, amíg senki semmit
nem lát, nem hall, s nem beszél!
Több pályázatot is beadtunk. Sajnos, ami
községünknek, a fejlesztési terveinknek
megfelelô kiírás, arra a civil szervezetek adhattak be pályázatot. Ôk ezt meg
is tették. Mivel ezek a pályázatok mind
utólagos elszámolásúak, a képviselôtestület megelôlegezte ezeket az összegeket, vagy hozzásegítette a szervezetet
az elôleghez. Így jelenleg a SZEVASZ a
Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítványnak a megnyert pályázatához a Faluház felújítására, pihenôpark kialakítására 14 millió Ft elôleg hitelfelvételéhez
vállaltuk a kezességet, valamint a kamatokat, a szerzôdéskötési díjat. Minden
évben megelôlegeztük a SZEVASZ alapítvány nyári táboroztatásának költségét.
Ugyancsak pályázatot nyert a Baracskai
Sportegyesület az öltözô felújítására. Ehhez 10 millió Ft elôleget biztosítottunk,
valamint 3,8 millió Ft támogatást a 2014.
évi keretükbôl. (A 10 millió Ft-ot 20142015-ben kapjuk vissza.) A Polgárôrség
autót nyert, megelôlegeztük az összeget
(3 893 000 Ft), s a pályázatírást állta
az Önkormányzat. Pályázatot nyertünk
az I. világháborús emlékmû felújítására,
1millió 350 ezer Ft-ot. Ehhez 300 ezer
Ft-ot teszünk hozzá önerôbôl.
Mindezek csak a nagyobb tételek termé-

2014. szeptember
szetesen, emellett több apró, községünk,
egyének vagy közösségek javát szolgáló
döntés is született.
Tisztelt Olvasók!
1992. januárja óta vagyok képviselô. Ez
idô alatt 6 képviselô-testülettel dolgoztam. (Volt olyan ciklus, amikor egy-két
tagot kivéve a teljes testület lecserélôdött
a ciklus alatt!) Mindebbôl adódóan elég
tapasztalatom van egy képviselô-testület
mûködésével kapcsolatban. A jelenlegi képviselô-testület az elsô, mely az alakuló üléstôl kezdve valóban összefogott
Baracska érdekében, aki kereste a reális
fejlesztési, elôrelépési lehetôségeket. Segítették a PIT Bizottság mûködését, javaslataik mindig jobbító szándékúak voltak. Köszönetemet fejezem ki a bizottsági munkájáért dr. Mayer András és
Szûcs Norbert képviselôknek, valamint
Szabó Domokosnak, aki 2012-ig volt
külsôs tag. Szívesen végeztem a PIT Bizottság elnöki feladatait. Ugyancsak köszönöm Boriszov Zoltán polgármester
úr, Becsei Andrásné alpolgármester as�szony, dr. Herceg József és Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia képviselôk segítô munkáját, jegyzô asszonynak és a Hivatal dolgozóinak a precíz, törvényes elôkészítô
munkáját.
Bebizonyosodott, hogy egy vezetéshez –
legyen az bármilyen nagyságrendû – csapatban, együttmûködve van csak esélye
a hatékony munkához!
Pintérné Bernyó Piroska
képviselô
PIT Bizottság elnöke

JEGYZÔI SOROK

Jegyzôi sorok az október 12-én tartandó
önkormányzati képviselôk és polgármester
választással kapcsolatos tudnivalókról
Magyarország Köztársasági Elnöke az önkormányzati képvise
lôk és polgármesterek általános választását 2014. október 12ére tûzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Mire ez a lap megjelenik, már minden választópolgárnak
meg kellett kapnia a választópolgárok névjegyzékbe történô
felvételérôl szóló értesítést, mely többek között azt tartalmazza, hogy a választópolgár hol élhet választójogával, mely szavazókörhöz tartozik. Az idei évben lebonyolított választásokhoz
képest a szavazókörök nem változtak, kivéve a nemzetiségi választókör belépésével (800 számú szavazókör) amely a védônôi
szolgálat várótermében mûködik majd. A nemzetiségi választással kapcsolatos tudnivalókat késôbb részletezem.
Változás a 2010. évi választási eljárási szabályokhoz képest, hogy
a helyi képviselôk, polgármester, nemzetiségi önkormányzati
képviselôjelölt ajánlása nem ajánlószelvényen, hanem ajánlóíven
történt, ahogy arról a választópolgárok már meggyôzôdhettek,
hiszen a választópolgárok által aláírt ajánlóívek leadásának határideje ezen lap megjelenéséig már lezárult.

Továbbra is minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselôk és polgármester választásán választó és választható legyen. Az Európai Unió
más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezô minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi
képviselôk és polgármesterek választásán választó és választható
legyen. Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert minden nagykorú állampolgár is választó és választható.
A választópolgár lakóhelyén, vagy – ha lakóhelye mellett leg
késôbb a választás kitûzését megelôzô 30. napig (legkésôbb tehát 2014. június 23-ig) tartózkodási helyet is létesített és annak
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart – bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár bármely választókerületben választható.
Ha a választópolgár tartózkodási helyén kíván szavazni, az átjelentkezésre irányuló kérelmének a választás kitûzését követôen,
legkésôbb a szavazást megelôzô második napon(legkésôbb tehát 2014. október 10-én 16.00 óráig) kell megérkeznie a helyi
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választási irodához. Átjelentkezésre irányuló kérelem nyomtatványt a helyi választási iroda biztosít. Továbbra is szabály, hogy
a mozgásában gátolt (egészségügyi ok miatt) választópolgár kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson. A kérelmet legkésôbb a
szavazás napján 15.00 óráig kell eljuttatni a szavazatszámláló bizottsághoz, vagy 2014. október 10-én 16.00 óráig a helyi választási irodához.

Tájékoztató a nemzetiségi választásokról

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatával
a nemzetiségi önkormányzati képviselôk általános választását
2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselôk
és polgármesterek általános választásának napjára – tûzte ki.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselôk választását
akkor kell kitûzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt fôt eléri. Ez
alapján Baracska községben a roma nemzetiségi választás került
kiírásra.

Hogyan szavazhatunk a nemzetiségi jelöltre

A nemzetiségi választáson választható, aki a nemzetiségi névjegyzéken szerepel. A nemzetiségi névjegyékbe való felvételt kérelmezni kell. A kérelmet legkésôbb a szavazást megelôzô 16. napon (legkésôbb tehát 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig) kell
benyújtani. (az ezt követôen benyújtott kérelmet a helyi választási iroda szintén átvezeti a központi névjegyzéken, de a nemzetiségi választópolgárként csak a következô nemzetiségi választáson fog tudni szavazni). Amennyiben a választópolgár ezt már
kérte, azt nem kell megismételni.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a helyi választási irodához. A nemzetiségi névjegyzékbe az a választópolgár
kerül felvételre, aki:
– a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
– valamely nemzetiséghez tartozik,
– e nemzetiséghez tartozását meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.
Egy személy egyidejûleg csak egy nemzetiségi névjegyzéken szerepelhet.
A választópolgár:
a) lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kitûzését megelôzô harmincadik napig (legkésôbb
tehát: 2014. június 23-ig) bejelentett tartózkodási helye szerinti
településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.
A nemzetiségi jelöltek ajánlása szintén ajánlóíven történt, melynek leadási határideje a lap megjelenéséig már lejárt.
Fôszabály, hogy aki felvételt nyert a roma nemzetiségi névjegyzékre, illetve más nemzetiségi névjegyzékre, a védônôi szolgálat
várótermében (2471 Baracska) kialakított szavazókörben szavazhat, melyrôl írásbeli értesítést kap.
Figyelem! Ebbe a szavazókörbe csak és kizárólag azon választópolgárok szavazhatnak, akik valamely nemzetiség névjegyzékébe felvételt nyertek (írásbeli határozattal rendelkeznek errôl a
tényrôl). Más választópolgár itt nem szavazhat.
A szavazás, ugyanúgy, mint a többi szavazókörben reggel 6.00
órától 19.00 óráig tart. Ahhoz, hogy a szavazatszámláló bizottság átadja a szavazólapot, az állampolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét. Ennek igazolására a következô
dokumentumok használhatók (ezeket kell bemutatni a többi
szavazatszámláló bizottság elôtt is):
magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított régi típusú könyvecske formájú sze-
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mélyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársaság
címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott), magyar hatóság által külföldi állampolgárok számára kiállított személyazonosító igazolvány, magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány, más uniós tagállam által kiállított
személyi igazolvány (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén), magyar hatóság által kiállított vezetôi engedély, magyar hatóság által kiállított útlevél, magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél, más uniós tagállam által kiállított útlevél
(nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a
személyazonosítás igazolására.
Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), lakcím
bejelentésérôl szóló átvételi elismervény, régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet).
FIGYELEM! A fenti, személyazonosításra és a lakcím igazolására szolgáló bármely dokumentumnak a szavazás napján (október 12.) érvényesnek kell lennie, különben a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt, ami azt jelenti, hogy
nem szavazhat.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a képviselôtestület döntése szerint Baracska Község Helyi Választási Bizottságának tagjai:
Szücs Sándorné, Klamárné Tüske Mónika Éva, Rumi Lajosné
póttagjai: Nyitli János Istvánné, Némethné Keszthelyi Andrea
A szavazással kapcsolatos további, részletes információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon, illetve bármely
kérdésükkel fordulhatnak a helyi választási irodához (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) személyesen, vagy a következô telefonszámokon, elérhetôségeken:
Helyi Választási Iroda Vezetôje: Szeleczkyné Szabó Katalin
(jegyzô): tel.: 06-22 454-050 vagy 06-30 517-88-73, fax: 0622 454-052.
A Helyi Választási Iroda Vezetô helyettese: Borzné Indruck Edina, elérhetô a 06-22 454-050-es telefonszámon, a fax szám az
elôzôekben közöltekkel megegyezik.
Szeleczkyné Szabó Katalin

Október 1.

Az Idôsek Világnapja,
mely alkalomból
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
tisztelettel köszönti a település idôs lakosait.
Mészárosné Fischli Magdolna:
Nem szégyen
Most hallgass egy kicsit, ne beszélj!
hallgasd a csendet mit mesél,
szívedet tárd ki, szálljon a lelked
az égiek szólnak újra neked.
Ha fáradt vagy – ülj le és pihenj,
lásd be – már nem bírja úgy szíved
nehéz a verseny – lassítsd a léptedet,
elszálltak az évek – nyugodj már bele
ôszülô hajadat – hiába fested be,
arcodon a ráncokat – kár eltüntetned
ez a természet rendje – súgják az égiek,
legyél hát vidám – az öregség nem szégyen.
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Tájékoztató – kicsit bôvebben
Sajnos nagyon ritkán fordul elô, hogy egy-egy ér
deklôdô
megjelenjen
a
képviselô-testületi
ülésen,
pedig az ülések idôpontjáról
és napirendjérôl szóló értesítések mindig idôben kikerülnek a hirdetôtáblákra és a
község honlapjára.
Igaz, hogy a Kidobolóban
közzétett hírekbôl értesülhet
a Tisztelt Lakosság a testületi
döntésekrôl, de aki részt vesz
az üléseken, meggyôzôdhet
róla hogyan dolgozik a
képviselô-testület a község
fejlôdése, az itt élôk érdekében, milyen a képviselôk
aktivitása. A hozzánk eljutó lakossági felvetéseknek,
igényeknek mindig hangot
adunk, napirendre tûzzük a
témát, keressük a megoldási
lehetôségeket, ha szükséges,
azonnal intézkedünk. Természetesen ugyan úgy, mint a
családoknál, az önkormányzatnál is behatárolják a pénzügyi keretek a lehetôségeket
és tekintettel kell lenni a
kötelezô feladatok ellátására,
a kötelezettségvállalásokra.
Most két, az egész lakosságot foglalkoztató témában
tájékoztatom kicsit bôvebben
Önöket.
1. Olyan
híreket
hallottunk, hogy felújítják a mar
tonvásári mentôállomást és
problémák lehetnek a men
tésellát ásban. Ezért az Országos Mentôszolgálat fô
igazgatójához
fordultunk,
hogy írásban adjon választ
aggályainkra.
Dr. Burány Béla fôigazgató
úr megköszönte érdeklô
désünket, melyet a lakosság, a segítségre szorulók
iránti felelôsségérzetünkbôl
tett ünk. Válaszában leírta,
hogy munkavégzésük során
a mentôszolgálat vezetôit és
valamennyi dolgozóját is a
felelôsségérzet, az elhivatottság és a szakmai felkészültség vezérli. Közölte, hogy a
martonvásári mentôállomás
korszerûsítését,
dinamizálását az idei évben megkezdik, ami az elvégzendô
munkák
nagyságrend-

je alapján kb. 5–7 hónap
idôtartamot vesz igénybe. Az
épületkorszerûsítés, dinamizálás célja a gyorsabb, hatékonyabb betegellátás, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése. A cél érdekében megtörténik az épületen a nyílászárók cseréje, a
hôszigetelés és a fûtési rendszer korszerûsítése. Az új,
önmûködô kapu beépítése
pedig a kivonulás gyorsítását
segíti elô. A mentésirányítási
rendszer fejlesztése keretében
valamennyi mentôgépjármû
felszerelése érintôképernyôs
intelligens fedélzeti terminálokkal (IFT) bôvül, melyek az elektronikus adattovábbítást és kezelést, valamint az útvonaltervezést
szolgálják. Az épület felújításán túl az állomáson 1 db
új, teljesen felszerelt „B” típusú mentôgépkocsi állt szolgálatba.
A felújítás alatt a kivitelezôk
nek a mentôállomást üres állapotban kell átadni. Az építés idejére a martonvásári
mentôállomás 24 órában
dolgozó mentôegysége a velencei mentôállomásra, a
mindennapi, nappali 12
órás szolgálatban dolgozó mentôegysége az ercsi
mentôállomásra települ át.
Az áttelepült mentôegységek
továbbra
is
elsôsorban
Martonvásár és vonzáskörzetének ellátását fogják biztosítani. A fôigazgató úr véleménye szerint Baracska esetében
a Velencérôl való indulás a
kiérkezési idôt számottevôen
nem növeli meg. A felújítást követôen továbbra is két
mentôegység fog szolgálatot teljesíteni a martonvásári
mentôállomáson,
a
mentôkapacitás tehát nem
csökken.
Képviselô-testületünk nemrégiben egy GPS készülék beszerzésével és átadásával támogatta a mentôállomást,
hogy minél elôbb megtalálható legyen a cím, ahol a
mentôgépkocsira várnak.
2. A 7. számú fôközlekedési
út Széchenyi és Vasút utca

közötti szakaszán kialakítandó gyalogos átkelôhely szükségessége folyamatosan napirenden van, a megoldásban
azonban a 7-es út kezelôje,
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. a legfôbb illetékes.
A Közút Zrt. korábbi tervei
között kanyarodósávokkal
ellátott csomópont kialakítása szerepelt. Mivel a megvalósításra nem került sor,
kértük, hogy jelzôtáblával
és forgalmi rend szigorításával csillapítsák a dombról lezúduló forgalmat és legalább
villogófénnyel ellátott gyalogos átkelôhely kerüljön kialakításra. A kérelmünkre tartott helyszíni szemle alkalmával – melyen a rendôrség,
a közút illetékes szakértôje
és önkormányzatunk képviseletében a polgármesterrel
együtt vettünk részt – arra
kaptunk ígéretet, hogy a villogófényes lámpát helyreállítják. Sajnos ez is elmaradt,
csupán Martonvásár irányából érkezôen a jobb oldalra került kihelyezésre egy
jelzôtábla.
Kora tavasszal ismét felcsillant a remény, mert a 8111.
jelû Baracska-Alcsútdobozi
közút burkolat felújítására
készült tervekben szerepelt a
balra kanyarodó sáv kialakítása és a fôúti forgalmi sávok
újraelosztása meglévô burkolati jelek módosításával.
A 8111. jelû közút felújításának megtörténte után tapasztaltuk, hogy a jelzett változtatások nem valósultak meg,
ezért ismét megkerestük a
Magyar Közút Nonprofit
Zrt-t.

A Zrt. megyei igazgatója és
megyei osztályvezetôje aláírásával ellátott, június 23án kelt levélben sajnálattal
tájékoztatták
önkormányzatunkat, hogy a 8111. jelû
Baracska-Alcsútdobozi közút burkolat felújítása során
tervezett
beavatkozásokat
forráshiány miatt nem tudták megvalósítani. Azonban
a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. korbábban pályázatot
nyújtott be a Közlekedési
Operatív Programban, melynek részét képezi az ún. „külterületi
autóbuszmegállók
közlekedésbiztonsági beavatkozásai” projekt-rész is. Ennek keretében a tárgyi helyszínen lévô buszmegállóknál sárga villogóval kiegészített LED-es sebességkorlátozó VJT táblákat helyeznek el.
A tervek elkészültek, jelenleg
a kivitelezési közbeszerzés
elôkészítése folyik, a megvalósulás várható idôpontja
legkésôbb 2015. júniusa, de
2014. decembere is lehetséges. A tervek tartalmazzák a
7. sz. fôúti balra kanyarodó
sáv meglévô burkolaton való
kialakítását is, amelyet a VJT
táblák kivitelezésével összehangoltan a Megyei Igazgatóság fog megvalósítani.
Mivel a problémás szakaszon, a Széchenyi utca bejáratához közel, a  7. sz. fôút jobb
és bal oldalán is van egy-egy
buszmegálló, bízunk benne, hogy végre megoldódik a
régóta húzódó probléma, biztonságosabbá válik a közlekedés, az úton való átkelés.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége 2014. augusztus 30-án
tartotta országos találkozóját. Mónika a férjes asszonyok és az édesanyák
védôszentje. Rendíthetetlen hite és erôs
szeretete fôleg fiával, Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. Könnyek
között könyörgött a fiáért hosszú évekig, anélkül, hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki: „lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elves�szen”, erôsítette meg állhatatosságában.
Fia megtért és szentéletû püspök lett.
Szerdánként 17.30-kor imádkozzuk a
templomban a közösség imáját családjainkért.
A Magyarországi Egyházak Ökumeni-

kus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egyház közös nyilatkozata (részlet) 2014.
augusztus 19.
Mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesülünk az úgynevezett Iraki és
Szíriai Iszlám Állam (ISIS) által mérhetetlen brutalitással elkövetett háborús bûnökrôl, amelyek keresztényeket
és más vallási kisebbségeket is sújtanak.
Bár minden gyilkosság bûn Isten ellen,
különösen is fájdalmas volt számunkra július elején a Szíriában, Aleppo mellett történt keresztre feszítésekrôl hallani. Az iraki keresztények lélekszáma a
2003-as amerikai invázió elôtt 1,5 millió volt, mára 200 ezerre csökkent, és
napról-napra kevesebb, a szíriaiakkal
együtt. Testvéri szeretetünket fejezzük

ki a közel-keleti keresztények, a nigériai,
szudáni és a világ más részein folyó üldözések áldozatai iránt és a magunk szerény lehetôségei között felajánljuk segítségünket.
Hitoktatás
Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat továbbra is mind az iskolai, mind
a plébániai hitoktatásra, bibliaórákra! A plébániai programok idôpontjait
a jelentkezôkkel egyeztetjük. Gondoljunk az üldözött testvéreinkre és hozzunk meg több áldozatot azért, hogy eljussunk a szentmisékre, hitoktatásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: (06-22) 454-200; (06-30) 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Hivatali idô: hétfô és szerda: 9.30–10.30; kedd és csütörtök: 17.00–18.00; vasárnap: istentisztelet után

Kedves Olvasó!
Idén nyáron ismét folytattuk
hittantáboraink sorát, melyre elsôsorban hittanfoglalkozásra rendszeresen járó
gyermekek jelentkeztek. Külön örülök, hogy korábbi
segítôink mellett újak is vállaltak foglalkozás-vezetést,
valamint a kisebbek pásztorolását. Közülük ketten
néhány éve még maguk is
táborozók voltak. A bibliai
történeteket különbözô testrészeinket szemügyre véve,
sôt használva közelítettük
meg. Így volt Szájtáti-nap,
Szemfüles-nap, Szíves nap.
Hét közepén pedig Kezes-lá-

bast öltöttünk magunkra, és
még az esôt is vállalva sétáltunk végig a tabajdi Mezítlábas parkban.

A hét folyamán sokat játszottunk, nevettünk, énekeltünk,
kézmûveskedtünk, a kisebbeknek sorversenyeket ren-

deztünk, a nagyobbak floorballoztak.
Vasárnap az istentiszteleten
a gyerekekkel kedvenc tábori énekeiket énekeltük, majd
azt követôen a gyülekezettel
és a családokkal közös bográcsozással zártuk a hetet, melyet egyik fiatal segítônk így
foglalt össze: „Az idei hittantábor is nagyon jó volt! A
kicsi óvodások, a kis- és nagyobb iskolások és a felnôttek
is egyaránt élvezték!”
Az új tanévben is sok áldást
és békességet kívánok mindenkinek!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

Temetôi hírek
Tisztelt Sírhelytulajdonosok!
Örömmel adunk hírt arról, hogy július
1-jétôl Egyházközségünk „temetôôrt”
alkalmaz Balog László személyében. Feladatkörébe többek között az is beletartozik, hogy akik nem a megfelelô helyre teszik a szemetet, azokat tájékoztassa, hol találhatóak a szeméttárolók. Kérjük, ezt ne vegyék zaklatásnak, hiszen a
rendet csak közös odafigyeléssel tudjuk
fenntartani!
Augusztus vége és szeptember folyamán a
kapunál elkészítjük a vízelvezetô átereszt,
valamint egy darabon a behajtó rész és az

út szilárd burkolatát. A munkálatok ideje
alatt autós behajtás – szükség esetén – hátulról, a határ felôl, a fasorompónál lehetséges. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Amíg belül a hátsó emelkedônél
a burkolat nem készül el, addig kérjük,
hogy a körforgalom tábla jelzését (befelé menet) ne vegyék figyelembe, hanem a
régi rendhez igazodjanak!
Októbertôl – a Presbitérium határozatának megfelelôen – biztonsági okokból
bevezetjük a nagykapu nyitását / zárását. Ennek rendje a bejáratnál található
táblán olvasható. Kérjük, ennek figye-

lembevételét! Ez a rend a gyalogos és kerékpáros forgalmat nem érinti. Parkolás
a kapu jobb oldalánál társadalmi munkában elkészült parkolóban lehetséges.
A résztvevôknek ezúton is köszönöm a
segítségét!
Október 15-ig elkészül az urnafal elsô
üteme is, 9 (bizonyos méretû urnák esetében dupla) urnafülke. Ezeket elôre is
meg lehet váltani, vagy temetéskor is. Az
árról egyelôre a Lelkészi Hivatalban lehet érdeklôdni.
Áldást és békességet kívánva:
Dombi Ferenc lelkipásztor
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I S KO L A I H Í R E K
2014. szeptember 1-jén,
hétfôn borongós, esôs
napra ébredtünk. Az ünnepélyes tanévnyitót sajnos nem tudtuk az esô miatt az udvaron megtartani,
hanem az épületbe kényszerültünk. Az
idô nem rontotta el jókedvünket, mert
megható szép ünnepséget tartottunk így
is. Meghívott vendégeink és a szülôk
idén is szép számban eljöttek és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.
Az iskolakezdéssel kapcsolatban néhány
fontos dolgot szeretnék megemlíteni.
Mindig nagy öröm számunkra a kis
elsôsök érkezése. A tavalyi évhez hasonlóan most is sok gyermeket írattak be az
elsô évfolyamra. Létszámuk 31 fô, így
két elsô osztályt állt módunkban indítani. Ebben az évben is érkeztek újabb
tanulók Kajászóról, pontosan 9 fô.
A szülôknek köszönet a bizalomért,
hogy a mi iskolánkat választották.

A mobiltelefonok rengeteg gondot, problémát okoztak az elmúlt években. Ezért
ettôl a tanévtôl határozottan lépünk fel
a mobiltelefonok használata miatt, melyet Házirendünkben is szabályozni fogunk. Kértük a szülôket, hogy gyermekeik lehetôleg mobiltelefon nélkül érkezzenek az iskolába. Az iskolai élettel kapcsolatos szabályokat Házirendünk tartalmazza, melynek betartása, betartatása
Mindannyiunk számára kötelezô. Minden tanulónak és szülônek meg kell ismernie tartalmát. Figyelmükbe ajánlom
honlapunkat: www.iskola.baracska.hu,
ahol minden dokumentum megtalálható.
Jól felkészült, gyermekeket és hivatásukat szeretô pedagógustársaim mindent
meg fognak tenni annak érdekében,
hogy az iskola a legfontosabb feladatát,
a nevelô-oktató munkáját jól teljesítse.
Ennek biztosítékaként folytatjuk 1. osztálytól 7. osztályig bezárólag a TÁMOP-

Szalai Borbála:
Legyen öröm a tanulás!
Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektôl népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdô kisdiák:
Az iskola elôttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betût vetni
A tétova kis kezek:
Csengô-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek…
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!

A tanító nénik Schafferné Ferencné és
Szabó Kata tanítók már hetek óta azon
dolgoztak, hogy minél szebb tanteremben tanulhassanak kis tanítványaink.
A tanévnyitó mûsor kapcsán dicséret illeti két tanulónkat, Maticsuk Dominik
3. osztályos tanulót, aki a fenti verssel
köszöntött bennünket. A narrátor szövegét Bagdi Zsófia 8. osztályos tanuló mondta. A kis elsôsöknek emléklapot
adtam át és a 8. osztályosoktól léggömböt kaptak.
Az épületben megtartott tanévnyitó ünnepély alatt fegyelmezett, példaértékû
magatartást tanúsítottak tanulóink,
aminek végtelenül örültünk.
Az épületszárnyak, a nagy udvar, a park,
tó, számos veszélyforrást rejteget. A tanulók védelme, vagyonvédelmi okok miatt, valamint a zavartalan munka érdekében portaszolgálatot biztosítunk több
éve már.

os pályázat kitûzött célját: A kompetencia alapú oktatást, mely teljes módszertani megújulást jelent nevelô-oktató
munkánkban immár 6. éve.
Három évvel ezelôtt informatikai eszköz ellátottságunk a TIOP pályázat keretén belül jelentôs fejlesztésen ment ke-

resztül. Hét tanteremben került felszerelésre a digitális tábla, valamint számítástechnika termünk 6 db új számítógéppel
lett gazdagabb.
Az 1., 2. és 5., 6. osztályokban bevezetésre került a kerettanterv, mely szerint
erkölcstan vagy hit és erkölcstan oktatás
is van 2. éve. Az erkölcstan órát pedagógusaink, míg a hit és erkölcstan órát
egyházi képviselôk: a katolikus egyház
részérôl Tóth Béla plébános úr és a református egyház részérôl Dombi Ferenc református lelkész oktatja. Fele-fele arányban igényelték az 1., 2 és 5., 6. osztályosok szülei a hitoktatást.
Az 1., 2., 3., 5., 6., 7. osztályokban a
mindennapos testnevelés heti 5 óra keretében lesz. Ezen belül az 1., 2., 3., és 5.
osztályokban heti egy alkalommal néptáncot is tanulhatnak a gyerekek. Testnevelés óráink megtartása a mûfüves pályán zajlik, télen illetve rossz idô esetén a
tornaszobában. Ebben a tanévben is lesz
úszásoktatás a kijelölt osztályban.
A Martonvásári Mûvészeti Iskola látja el
a zenei oktatást, melynek telephelye a mi
iskolánk.
Az elsô napon kapták kézhez a tanulók
a tankönyvcsomagot. A „fizetôs” szülôk
1–2 kivétellel idôben befizették a tankönyvcsomag árát. Az 1. és 2. osztályosok térítésmentesen kapták, jövôre már
a 3. osztályosok is. A fizetôs diákoknak
könnyítést adtunk azzal, hogy 5., 6., 7.,
8. osztályos tankönyveket könyvtárból
kölcsönözhetik ki. Ezzel jelentôsen csökkentettük a csomag árát, 5–8 ezer Ft
közötti összeget spórolhattak meg a
szülôk.
Egyéb foglalkozások keretében napközis és tanulószobás ellátás, több szakköri foglalkozás biztosítja majd a tanulók hasznos délutáni eltöltését 4 óráig. A
foglalkozásokon való részvétel kötelezô.
Ezt köznevelési törvény szabályozza,
mégpedig:
Az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelôtti és délutáni tanítási idôszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak. A tanuló a
szülô kérelmére ezen foglalkozások alól
felmenthetô, illetve a szülônek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke 16 óra elôtt
mikor hagyhatja el az iskola területét. A
tanulók a nyilatkozatot tartalmazó lapot
hazavitték.
Osztályaink és az osztályfônökök neve
az alábbiakban olvasható:
1.a Schaffer Ferencné
1.b Szabó Kata
2.o. Moharosné Benkô Ágnes
3.o. Borsóné Molnár Szilvia
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4.o. Adorjánné Vadas Katalin
5.o. Vranekné Járányi Csilla
6.o. Wittmanné Ángyás Eszter
7.o. Gráczer László
8.o. Reiner Renáta
Iskolánk nevelôtestülete 19 fô pedagógussal látja el a nevelô-oktató munkát.
Tanulói létszámunk jelenleg 176 fô.
Személyi változások történtek. Iskolánkból két pedagógus elment: Nagy Csilla
és Krúdyné Kaposvári Ágnes.
Pályáztatás útján nyert felvételt Galgóczy
Lajos testnevelô tanár, Kárpáti Zsolt angoltanár, valamint Jakab László technika-biológia szakos tanár. Igazgatóhelyettes továbbra is Gráczer László.
Július végétôl technikai dolgozóink
azon munkálkodtak, hogy a tanulók
szép tiszta iskolába érkezzenek. Ajándék festékbôl kifestésre került szinte az
egész alsó tagozat, valamint a fenntartó finanszírozásával az öltözôk, WC-k
és mosdók. Külön köszönet illeti pedagógustársaimat a bejárat, a folyosók és
a termek rendbetételéért, dekorálásáért.
Szebbnél-szebben díszített termek várták az osztályokat.

Tanévnyitó beszédemben felhívtam a
gyerekek figyelmét arra, hogy kötelesek
vigyázni az iskola környezetére, épületére, berendezéseire és a termek tisztaságára.
Különösen felhívtam figyelmet a
mûfüves pálya megóvására. Iskolánk tanítási idôben jogszerûen használhatja.
Viszont délután 4 óra után a kapu bezárásra kerül. A bezárt kerítésen bemászni
szigorúan tilos. Aki ilyet tesz szabálysértést követ el és büntethetô.
Tilos az egész iskola területén és annak
kapujától 20 m-re a dohányzás!
A Gyümölcsprogram keretében 1–6.osztályig mindennap kapnak a gyerekek
gyümölcsöt vagy ivólevet. A Tejprogram keretében pedig 1–8. osztályig tejet, vagy kakaót. A gyermekétkeztetést a
Tavaskert Fogadó biztosítja továbbra is.
Honlapunkon minden héten megtekinthetik az étlapot.
Intézményünk hivatalos, pontos neve:
Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola.
Az iskola a Martonvásári Tankerülethez tartozik. Tankerületi igazgató neve:
Gózonyné Szekeres Ildikó Éva.
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További programjaink:
• S zeptember 16–17.: Papír és elektromos hulladékgyûjtés
• Szeptember 26.: Projektzáró
• Október 1.: Zenei Világnap
• Október 3.: Benedek Elek mesemondó
verseny
•O
 któber 11.: Szüreti felvonulás, mulatság; I. kézmûves foglalkozás
•O
 któber 18.: 1. tanítás nélküli munkanap (okt. 24. helyett)
•O
 któber 22.: 1956-os Forradalom
Ünnepe, Faluház, Ôszi szünet elôtti
utolsó tanítási nap
•O
 któber 23.: Nemzeti ünnep
•O
 któber 24.: Pihenônap
Ôszi szünet
•N
 ovember 3.: Ôszi szünet utáni elsô tanítási nap
Végül minden egyes tanulónknak, pedagógusunknak, pedagógiai asszisztensünknek, iskolatitkárunknak, technikai
dolgozóinknak sikeres, boldog új tanévet kívánok! A szülôknek pedig gyermekeikben sok örömet! Az olvasóknak
köszönöm megtisztelô figyelmüket.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

FA LU N A P O K

A XXII. Baracskai Falunapok – 2014
Bevezetô gondolatok

Népmûvelôként az egyik legfontosabb
feladatom a már hagyományossá vált
nagyszabású Falunapi rendezvény megszervezése. Az elôzô évi szervezésem
még a korábbi évek koncepcióját tükrözte – természetesen a jubileumi 2012 évit
kivéve –, hiszen az egy kiemelkedôen
gazdag rendezvény volt. Az Önkormányzat – éves költségvetésétôl függôen
– minden évben jelentôs anyagi forrást
biztosít ahhoz, hogy ez a hagyomány,
mely a fontos a falu életében, fennmaradhasson és ez idén sem volt másképp. Mint szervezô, törekedtem arra,
hogy minél színesebb programokat tudjak összeállítani, hogy mindenki szája íze szerint válogathasson. Így rengeteg lehetôség várta a gyerekeket, fiatalo-

kat, felnôtteket, mely kellemes idôtöltést
kínált. Így volt ez megítélésem szerint a
korábbi években is Baracskán.
Elsô nap közbeszólt az idôjárás (egész
nap esett), és más forgatókönyvet kellett alkalmazni, mely szerint a szabadtérre szervezett elôadások színhelyét kellett megváltoztatni. Ez azért volt nehéz,
mert a falu szép Faluháza éppen felújítás
alatt volt már akkor.
Van egy fontos szempont, azonban
amire több figyelmet fogok szentelni a
jövôben:
A „Baracskai Falunap elsôsorban a Baracskaiaké”.
A konkrét részvétel, a helyi lakosok
érintettségének növelése a célom, mert
a XXI. században már nem elegendô
a sokszínû program kínálta lehetôség

egy közösség részére, akiknek ez ízléséhez mérten vagy elnyeri tetszésüket, vagy kevésbé. Ezért olyan konkrét kezdeményezéseket indítottam útjára, mellyel minél több helyi lakost be tudok vonni a programokban való aktív
közremûködésre, elôsegítve ezzel a közösségi tudat fejlôdését.
Ilyen volt a Baracskai Dráma Klub
elôadása, fôzôverseny a civilek számára,
a családi „Nagy vagy” vetélkedô vagy a
gasztronómiai kezdeményezés (ami nem
valósulhatott meg, de meg kell vizsgálni
az okát és továbbgondolni) stb. A hangsúly mégis csak az, hogy olyan programok legyenek, melyeken a baracskai emberek kapnak teret és lehetôséget arra,
hogy megmutathassák, milyen értékekkel is rendelkeznek.
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„Légy jó mindhalálig”

A falunap elsô napja július 11. Több
elôadás, megemlékezés szabadtérre lett
tervezve. Szakadó esôre ébredtünk,
kisebb-nagyobb szünetekkel, de egész
nap kitartott. A szabad térre tervezett
programok koszorúzás, Fáklyás felvonulás, szabadtéri elôadás mind veszélybe került, emiatt nem az eredeti forgatókönyv szerint alakult, ami többletmunkát jelentett szervezônek, technikai segítôknek stb. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki
ebben a segítséget nyújtott.
A Baracskai Dráma Klubbal egész évben készültünk Nyilas Misi történetével és tudtuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, de szerettünk volna
egy szívhez szóló elôadással tisztelegni minden baracskainak, s tisztelegni
Kozma Ferenc emléke elôtt.
A szabadtérre tervezett színdarabot végül a faluházban adtuk elô nagy sikerrel. Nagy öröm volt látni, hogy zsúfolásig megtelt a terem az érdeklôdôkkel
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és szûnni nem
akaró tapssal
köszönték meg
a 2 felvonásos
elôadást. Többen, tudom lemaradtak a bemutatóról, de ígérem,
ha lesz rá lehetôségünk, elôadjuk ismét
ezt a musicalt.
Szeretném megköszönni mind a 23
szereplônek az egész évi munkáját, figyelmét és odaadását a téma iránt. Köszönöm azoknak a szülôknek, akik segítettek a háttérben az elôkészületeknél.
Nélkülük nem ment volna! Köszönöm
odaadó közremûködését Reiner Renáta tanárnônek, aki az énekek területén
nyújtott szakmai segítséget. Péteri
Lôrincnek, Szántó Andreának, Péteri Kittinek, akik a technikai munkákban segítettek, jelmez, díszletkészítésben jártak élen. Az Dráma Klub támogatást is kapott az Önkormányzattól
és a SZEVASZ Alapítvány részérôl.

2014. szeptember

Július 12-ére a Falunap fô programjaira az idôjárás megszelídült, és tulajdonképpen egész nap kegyes volt hozzánk. Elengedhetetlen volt a Falunapi Foci kupa és a Fôzôverseny a délelôtt
folyamán. Érkeztek az árusok (vásározók). Az eredményhirdetések után lassan elérkeztünk a délutáni programokhoz. Nagy népszerûségnek örvendett a
Kutyás-kommandós bemutató, a Zoltán Erika Tánciskola növendékei és a

Martonvásári Kis balettosok (NagyKuthy Zoltán, Kuthy Mercédesz Fan
Klub ) elôadásai.
Este már a buli és a felhôtlen szórakozás vált fôszereplôvé. A jó hangulatért
Kertész Ricsi,
Cairó együttes és természetesen az est
fénypontja, az
elmaradhatatlan tûzijáték
volt
felelôs.
A hajnali bulit a csepergô
esô
ismét
megtizedelte, de a kiváló
Leacipôvel zenekar fél kettôig húzta a talp alá valót.
Mint szervezô, megköszönöm mindenkinek: önkormányzat, alapítvány, vállalkozó, magánszemély, egyesület a támogatását, amellyel hozzájárult a XXII.
Baracskai Falunap sikeres megrendezéséhez.
Kupi Gábor
népmûvelô

2014. szeptember
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Falunapi események
Képviselô-testületünk minden évben törekedett arra, hogy változatos, színes,
szórakoztató programot tudjon biztosítani a leglátogatottabb községi rendezvényen, a Falunapon.
Néhány év kihagyás után a népmûvelô
kezdeményezésére az idén ismét meghirdetésre került a fôzôverseny. Bevallom,
kicsit tartottam tôle, vajon lesznek-e néhányan, akik felvállalják, hogy a kiszámíthatatlan idôjárási viszonyok között,
a szabadban, minden szükséges kelléket,
energiaforrást magukkal hozva úgy vállalják a meghatározott étel elkészítését,
hogy az zsûrizve is lesz.
A 9 órai kezdés elôtt azonban örömmel tapasztaltam, hogy sorra érkeztek
csomagjaikkal a lelkes, vidám hölgyek
és urak, egyszerre kellemes hangulatú
nyüzsgés alakult ki a fôzésre kijelölt területen. Elôkerültek a bátorító folyadékot
tartalmazó butykosok, elkezdtek suhogni
a gázégôk, pattogni a fahasábok, a bográcsokban sisteregni a piruló hagymadarabok. Keveredett a barack, szilva és hagyma illat, megszólaltak a zenedobozok és
egyre magasabbra hágott a jókedv. Átadásra kerültek az önkormányzat által
biztosított 3 kg mennyiségû lapockatömbök, melyek gyors szeletelés után bekerültek a kondérokba. Az ízesítéshez használt fûszereket a csapatok hozták magukkal, összetételét titkosan kezelték, s kóstolgatás közben bele-bele szórtak egy csipetnyit a rotyogó húskockák közé. A kisebb-nagyobb fôzôkanalat hol egyik, hol
másik csapattag ragadta magához, hogy
egy-egy kavarással is hozzájáruljon a sikeres fôzéshez. Idôközben a levegôben már
a pörköltillat dominált, a kíváncsiskodók
(köztük én is) nagyokat nyeltek, s nézték
az órát, mivel 12 óra volt az étel elkészültének határideje. Egyszer csak megszólalt
a szomszédos templom harangja, mintha
csak megrendelésre jelezte volna az idôt.

Egy kis sürgés-forgás, egyeztetés, kenyérszelés, uborka elôkészítés, s a zsûri elhelyezkedett a kóstoláshoz. A csapatok által
tálba rakott porciók egy számmal ellátva kerültek elénk, nem tudtuk, hogy melyik szám, melyik csapatot jelzi. Úgy gondoltuk így lehet elfogultság nélkül, csak
a kész ételre koncentrálva véleményezni.
Nagyon igazságosak kívántunk lenni,
minden adagnak néztük a színét, zsírtartalmát, sûrûségét, állagát, illatát,
fûszerezettségét, s mindezt egybevetve
a kóstolással alakítottuk ki álláspontunkat. Nehezen született meg a döntés, mivel egytôl egyig minden adag finom és ízletes volt, akár mindegyik lehetett volna
elsô helyezett is. De úgy gondoltuk, hogy
mégis keresünk valami különbözôséget,
ami egyedivé teszi. Aztán addig-addig
kóstolgattunk, míg megtaláltuk az eltérést. Volt, amelyiknél a zsírszegényebb,
ezáltal egészségesebb volta, sûrûsége,
kiemelkedô illata, különleges íz világa,
klasszikus pörkölt jellege, gusztusos, szép
színe került elôtérbe, de volt, amelyiknél
egy-két húskocka keménységét vagy túlzott omlósságát, inkább tokány jellegét illetve idôn túli elkészültét észrevételeztük.
Döntésünk alapján egy I. helyezett, kettô
II. helyezett, kettô III. helyezett lett, s
még 2 csapatnak köszöntük meg ízletes
pörköltjét. Munkájukat egy üveg borral
jutalmaztuk, az I–III. helyezéshez fakanál
is dukált.
Azt majdnem kifelejtettem, hogy Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia és dr. Mayer András képviselôtársaimmal kaptuk a feladatot és végeztük a finom pörköltek kóstolását, illetve zsûrizését.
Az ételkülönlegességek bemutatóján Kata
aludttejes prószáját és Tünde cobbler
(ejtsd: kobler) nevû desszertjét kóstolhatták meg az érdeklôdôk.
A cobbler gyümölcs alapon linzeres tésztával sült édesség. Egész évben változatosan, mindig az idénynek megfelelô gyümölccsel készíthetô.
A prósza kefirrel készült palacsintatészta
jellegû alapon, tejföllel és lekvárral gazdagítva sütött édesség.
Mindegyik egyszerûen elkészíthetô, de
valóban különleges és finom nasi. (A receptek az interneten megtalálhatók!)
Be kell látni, hogy a jó hangulatú falunaphoz hozzátartozik a fôzôverseny, a
kóstolás, lakmározás, aztán jöhet a móka
és kacagás. Az is bebizonyosodott, hogy
sok ügyes, szorgos szakács és kukta van
falunkban és talán még többen vagyunk,
akik kedveljük a jól elkészített ételeket,
finomságokat.
Becsei Andrásné
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„Baracska
Közéletéért
Emlékérem”
Képviselô-testületünk az idei évben Eszenyi Károlyné nyugdíjas
tanítónô személyét találta méltónak a kitüntetésre, ami most is a
Falunapon került átadásra.
Eszenyi Károlynét Julika tanító
néniként ismeri a falu apraja és
nagyja. Nyugdíjazásáig tanította, nevelte a helyi ifjúságot. Aktív
dolgozóként, szabadidejében is
rendszeresen vállalt feladatot Baracska település közéletéért. Vöröskeresztes tagként segítette az
egészségnevelési programok és az
idôsek napja szervezését.
2000-ben a Falunapon, melyen
az Országos és Megyei Millenniumi zászlók kerültek átadásra, a képviselô-testület – mint
köztiszteletben álló személyt –
Eszenyinét kérte fel zászlóanyának. E feladatot ô tisztelettel teljesítette.
Évekig dolgozott a Helyi Választási Bizottságban, ahol precíz és
pontos munkavégzésére mindig
lehetett számítani.
Volt diákjai, a szülôk, illetve az
egész falu lakosságának tisztelete
övezi nyugdíjas éveiben is. Javaslatára, véleményére most is odafigyelnek. A községi ünnepségek
mindegyikét megtiszteli jelenlétével.
Kedves Julika!
Képviselô-testületünk nevében további hasznos elfoglaltságot, boldog éveket és jó egészséget kívánok, tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Felhívás

Baracska Község Önkormányzatának támogatását, a GPS
készüléket Becsei Andrásné alpolgármester Szeleczkyné
Szabó Katalin jegyzô jelenlétében adta át a Martonvásári
Mentôállomás részére Szanyó Rolandnak.

Ingyenes család- és
gyermekvédelmi tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.
Helyszín:	Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idôpont:
minden pénteken 10.00–12.00 óráig
További információ, elôzetes bejelentkezés
a 06-20 562-96-19-es telefonszámon
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
ARISZ 8001 Székesfehérvár, Postafiók 196. • E-mail: arial@t-online hu
Tel./fax: (22) 333-460 • Mobil: (20) 9452-813 • www.arisz.shp.hu

Fájdalommal megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunk, Turucz Ferenc
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Felesége Éva, és a gyászoló család

Impresszum

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Sportolási célra folyamatosan bérbe vehetô
önkormányzatunktól
a szabadidôparkban lévô mûfüves pálya.
A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az esti órákban történô
megvilágítás igénybevétele óránként 1 000 Ft.
A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.
Az igényeket Molnár Dánielnél lehet jelezni a
06-30 244-0628 telefonszámon. Engedély nélkül a pálya
nem használható!

Néptáncolni vágyók
figyelem!
Februárban indult amatôr felnôtt
csoportunkba tagokat keresünk.
Nem szükséges néptáncos elôélet.
Olyan érdeklôdôket várunk (szólóban vagy párban), akik
szeretik a népzenét és szeretnek táncolni. A néptáncórákat
SZABÓ SZILÁRD néptáncoktató tartja, péntekenként 18
órától a Baracskai faluházban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklôdni: Végi Péterné
Telefon: 06-70 330-9144

Köszönetnyilvánítás
A Baracskai Polgárôrség nevében ezúton szeretnék
köszönetet mondani a Baracskai Önkormányzat Kép
viselô-testületének, Boriszov Zoltán polgármester úr
közremûködésének, az MVH pályázatán elnyert autó
megszerzésében nyújtott segítségért, pályázatírásban, az
autó árának megelôlegezésében, és minden támogatásnak.
Baracska, 2014. augusztus 26.
Bárkányi László
elnök
Baracskai Polgárôrség 2471 Baracska, Széchenyi u. 121.,
Telefon: 06-30 412-2618; E-mail: barkanyi54@gmail.com

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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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
Tûzoltók................................................................................ 105
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
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: szeptember 20–21.; október 11–12.;
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: szeptember 27–28.; október 18–19.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: szeptember 13–14.; október 4–5;
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

FEJÉRVÍZ ZRt.
Ügyfélfogadás helye: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.
(volt Tûzoltószertár épülete)
Ügyfélfogadás: szerdánként 7:30-15:00 óra között
E-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu;
Telefon (munkaidôben): (30) 508-3231 vagy (25) 505-810
Munkatársunk minden szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyet fogad, de az azonnal el nem intézhetôkre postai úton válaszolunk.
Készséggel állunk rendelkezésükre.

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
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

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
Kutasiné Széles Zsaklin.........................................(70) 436-2454
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!

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

Termelôi piac
Baracska, Kossuth u. 18.,
minden szerdán és szombaton 7–11 óráig.
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