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Gyulai Pál: Szüreti lakomán
Hegyen a köd fehér-kéken
Napsugár csókjába vész,
Diófán, a hegy tövében,
Víg madárka fütyörész.
Csak visszhang a víg madárdal,
Nincs virág, a lomb lehull;
De bár minden hervad, elhal,
Szüret zajlik, kedv virul.

Vajha ôszén napjainknak,
Midôn talló, száraz ág,
Mit legtöbbször hátra hagynak,
Szerelem és ifjuság:
Hangzanék egy-egy víg ének,
Sütne nyájas napsugár,
S termésén a kedv tövének
Megcsendûlne a pohár!
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Baracskaiak!
Elôször is szeretném megköszönni a bizalmat, amellyel október 12-én újból a település polgármesterévé választottak. Az elkövetkezendô 5 esztendô remélem igazolja a rám szavazókat, hogy érdemes volt rám tenniük a voksukat, azoknak pedig akik nem rám gondoltak bebizonyíthatom, hogy alkalmas vagyok a település
vezetésére. A polgármesterség annál összetettebb, minthogy egy ember sikereirôl
vagy kudarcairól szóljon. A sikeresség és a kudarc ezen a pályán mindig összefügg
a képviselô-testületi munkával, az együttgondolkodással és a lakosság megértô
segítségével. A célunk közös: egy élhetô és fenntartható település. A cél eléréséhez viszont több út vezet. Ezek közül kell mindig a legmegfelelôbbet kiválasztani. Ehhez kérem, mint képviselôtársaim, mint Baracska község valamennyi lakójának segítségét.
Az alábbiakban szeretném ismertetni azokat a fôbb feladatokat, amelyeket az
elkövetkezendô idôszakban mindenképpen szeretném, ha Önökkel közösen megvalósíthatnánk.

Polgármesteri program

A most elkezdôdött ötéves választási ciklus beruházásait, fejlesztéseit továbbra is
jelentôsen befolyásoló tényezôk: a központi finanszírozás, pályázataink sikeressége és a saját bevételeink nagysága. Mivel a központi finanszírozás feladatorientálttá vált, ezért ebbôl a pénzforrásból átcsoportosítani más feladatra nem lehet.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy feladatra kapott pénzt nem költünk el, vagy
nem vagyunk rá jogosultak, úgy azt vissza
kell fizetnünk, amennyiben viszont a feladatra kapott pénz nem elegendô, úgy azt
saját erôbôl kell kipótolni. A saját bevételeinket elsôsorban az adók jelentik, amelyek az elmúlt két évben folyamatosan
emelkedtek, tekintettel arra, hogy egykét nagyobb vállalkozás belépett az adózói körbe. Ezért 2015-re önkormányzati adóemelés nem válik szükségessé. Törekedni kell viszont arra, hogy a betervezett adóink és kintlévôségeink maradéktalanul befolyjanak. Az elkövetkezendô
öt esztendôre a következô fôbb feladatokat tartom megvalósíthatónak.
– Realizálni kell a 2014. október 12-éig
elmaradt útépítéseket. (Petôfi, Pozsonyi,
Aradi utcák aszfaltozása, Tompa utca
egy részének felületzárása.
– Mivel megváltozott a közvilágítási hálózat kiépítésének feltétele, ezért
elérhetô a Templom utca középsô szakaszának megvilágítása.
– Tekintettel arra, hogy elsôsorban a
reggeli és koradélutáni idôszakban az általános iskolások mozgása miatt szûkös
és balesetveszélyes a Kossuth és Templom utcát összekötô kisköz, ezért annak
szélesítése és aszfalttal való burkolása
szintén feladatként jelentkezik. Ugyanez vonatkozik a Rákóczi utcát a Fehérvári utcával összekötô gyalogos átjáróra is. Amennyiben a járdák szélesítése
megtörténik, úgy a biztonságos gyalo-

gosközlekedés mellett a téli tisztántartás
is könnyebbé válik, hiszen a kézi erô helyett gépi eszközzel lehet tisztántartani.
– Már a 2015. évi költségvetésben keretet kell biztosítani arra, hogy az utca
névváltoztatások és házszámozások miatt az állampolgároknak felmerülô költségeit megtérítsük. Mindenképpen névváltoztatás szükséges az Aradi, a Tompa
utca egyes részein, de új nevet kapna a
Rákóczi köz és a Templom utca zsákutcai része is. A házszámok megváltoztatására csak azon utcákban kerülne sor,
ahol az feltétlenül indokolt. (Pl. Templom utca.)
– A folyamatos csapadékvíz elvezetési
problémák miatt feltétlenül meg kell oldani a Széchenyi utca középsô részének
vízelvezetését.
– Jelenleg a település több részén a csapadékvíz elvezetô árkok elhanyagolt képet mutatnak, az átereszek nagysága
nem megfelelô. Mivel az átereszek nagyságát semmilyen szabályzatban nem került elôírásra, így célszerû egy fontossági sorrend felállítása után az önkormányzatnak az érintett árokszakaszokat megcsináltatni és új átereszeket letenni. Kapubejárók betonozására csak
olyan helyeken kerülne sor, ahol eddig is
volt. Amennyiben 2015-tôl az eddigiekhez hasonló közfoglalkoztatott létszámmal fogunk rendelkezni, meg kell oldani
a meglévô gyalogjárdák tisztítását. Mind
az árkolás, mind a járdatisztítás után viszont el kell jutni oda, hogy a szabálysértési hatóság következetesen számon
kérje azokat az ingatlantulajdonosokat,
akik ezek után nem takarítják járdájukat, illetve árkaikat, átereszeiket.
– Az elkövetkezendô 5 esztendô fô céljának kell tekinteni a Bóbita Óvoda csoportszobáinak megnövelését, az épület
külsô hôszigetelését, nyílászáróinak és
régi épületszárnyának tetôcseréjét.

– Bár az iskola kezelését átadtuk, a tulajdonjoga megmaradt az önkormányzatnak és ezért célszerû minden
esztendôben a költségvetésben az iskolaépületek állagmegóvására fedezetet biztosítani.
– Anyagi lehetôségünk függvényében
bôvítetünk kell a Kozma Ferenc Általános Iskola területén található étkezdének a nagyságát, valamint gondoskodni
kell az épület hôszigetelésérôl.
– Az útépítésekkel párhuzamosan meg
kell oldani az iskola feljáró részének az
aszfaltozását.
– Mivel egyre több gondot jelent a településen lévô rossz állapotú házak tulajdonosainak kötelezése az épület állagának javítására, környezetének rendbetételére, ezért egy pénzügyi alapot kell létrehozni, amely fedezetet nyújtana ezen
ingatlanok megvásárlására és ésszerû
hasznosítására.
– Meg kell oldani a település központjában egy központi parkoló kiépítését azért, hogy a jelenlegi balesetveszélyes és kaotikus állapot a Kossuth utcai ABC-tôl a Polgármesteri Hivatalig
megszûnjön.
– Továbbra is biztosítanunk kell a helyi autóbusz járat közlekedését, viszont
az autóbuszra felszerelt kamera által hozott többletbevételt vissza kell forgatni a
buszjárat sûrítésére, ezáltal mintegy érdekeltté téve a menetjegy vásárlásban az
utazóközönséget.
– Fel kell újítani az önkormányzat gépparkját, amely egy traktor, hótoló, ágaprító, nagyobb teljesítményû önjáró
fûnyíró és lengôkasza vásárlást jelent.
– Az évek óta problémát jelentô ágnyesedékek és egyéb zöldhulladékok elhelyezésére egy bekerített önkormányzati ingatlant kell biztosítani.
– Természetesen minden egyes felsorolt felújításnál, karbantartásnál és egyéb
mûködési feladatellátásnál figyelembe
kell venni a megjelenô pályázatokat, hiszen azok segítségével könnyebben megvalósíthatók terveink. A Megyei Önkormányzat 2014–2020-ig terjedô idôszakra
megkérte az önkormányzatoktól a várható fejlesztési elképzeléseiket. Ezek a projektek járásonkénti keretben lettek meghatározva a Megyei Fejlesztési Tervben.
A kistérségi projektgyûjtôben szerepel az
úthálózat fejlesztésünk, önkormányzati
intézmények fûtéskorszerûsítése, egészségügyi alapellátási intézmények fejlesztése és a községi könyvtár akadálymentesítése. A gazdaságfejlesztési projektek
közé került besorolásra a Bóbita tagóvoda fûtéskorszerûsítése és csoportbôvítése.
– Kiemelt fontosságú beruházásnak kell
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tekinteni a településen térfigyelô kamerák elhelyezését.
– Célszerûnek tartanám a baracskai 1/1
hrsz-ú ingatlanon tovább folytatni a terület térkövezését, árusító pavilonok elhelyezését és egy állandó fedett színpad felépítését. Ezáltal lehetôség lenne
a Falunapnak a település központjában
történô megrendezésére, amelynek megvalósulása esetén kisebb munkaerô ráfordítás mellett hosszútávon megtérülne
a színpadbérlés költsége valamint a játszótér közelsége a gyerekek foglalkoztatására lehetôséget biztosítana. Nem
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utolsó szempont az sem, hogy rosszidô
esetén a megszervezett programok a Faluházban kerülhetnének lebonyolításra.
– Folytatni kell a közterületeken a
hulladékgyûjtôk, hirdetôtáblák elhelyezését valamint a helyi járatos autóbusz
útvonalán új utasvárók elhelyezésérôl
kell gondoskodni.
– A felújított Faluházunk udvarának
térkövezése szintén az elkövetkezendô
idôszak megoldandó feladata.
– Továbbra is fontosnak tartom a civilek és az idôsek támogatását. A
közmûvelôdési feladatokra viszont töb-
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bet kell fordítani, mivel az eddig biztosított pénz nem elegendô arra, hogy a Faluházunk ellássa feladatát.
Természetesen az elképzeléseket az élet
felülírhatja, amely a tervek hozzáigazítását eredményezheti az adott év költségvetéséhez. Ilyen pld. a még el nem bírált
hitelkérelmünk, de történhetnek olyan
természeti események, amelyek szintén
befolyásoló tényezôk. Az állampolgárok
részérôl adódó indokolt és halaszthatatlan kéréseket is figyelembe kell vennünk.
Boriszov Zoltán
polgármester

JEGYZÔI SOROK

1. A helyhatósági választásokról

Baracska község 2207 fô választópolgára közül 912 fô választópolgár élt választójogával a 2014. október 12-én megtartott
helyhatósági választáson.
A választás eredménye, mely a hirdetôtáblákon, Baracska Önkormányzata honlapján, illetve a valasztas.hu honlapon elérhetô
volt már a választás napján, illetve másnap, a következô volt:
Polgármesterválasztás eredménye
A megjelent választópolgárok (912 fô) Boriszov Zoltánt választották meg 430 db érvényes szavazattal polgármesterré
A további polgármesterjelöltek az alábbi szavazatokat kapták:
Laczkó József
62 db érvényes szavazat
Nagy-Miklós János
222 db érvényes szavazat
Dr. Herczeg József
188 érvényes szavazat.
Önkormányzati képviselôválasztás eredménye:
A megjelent választópolgárok (912 fô) az alábbi képviselô
jelölteket választották képviselôkké az elkövetkezendô 5 évre:
Dr. Mayer András Gyula
506 db érvényes szavazat
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia 443 db érvényes szavat
Pintérné Bernyó Piroska
425 db érvényes szavazat
Dr. Herczeg József
381 db érvényes szavazat
Becsei Andrásné
337 db érvényes szavazat
Csapó András
326 db érvényes szavazat
A további képviselôjelöltek az alábbi szavazatokat kapták:
Baronkainé Oláh Csilla
108 db érvényes szavazat
Cseh József
277 db érvényes szavazat
Valkó Ferencné
245 db érvényes szavazat
Rákóczi János
179 db érvényes szavazat
Steigervaldné Katona Erika
255 db érvényes szavazat
Papp László
124 db érvényes szavazat
Katona Ferenc
212 db érvényes szavazat
Laczkó József
129 db érvényes szavazat
Gyarmatiné Halász Gabriella
232 db érvényes szavazat
Baracska településen a választás napján roma nemzetiségi önkormányzati képviselôket is választottak azok, akik roma nemzetiséghez tartozónak vallották magukat a rendelkezésükre álló
határidôn belül.
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselôválasztás eredménye a következô:
A névjegyzékben lévô választópolgárok száma: 39 fô
Szavazóként megjelent: 16 fô
A megjelent választópolgárok Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselô-testületébe beválasztották:
Kijacsek Sándort
11 érvényes szavazattal,

Oláh Józsefet
Oláh Lászlót

12 db érvényes szavazattal,
16 db érvényes szavazattal.

A megválasztott tisztségviselôknek ezúton is gratulálunk, munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik
a megtartott választásban tevôlegesen részt vettek, tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ismételten törvényesen, pontosan, felkészülten és problémamentesen bonyolódhatott le ez
a nem mindennapi és egyszerû feladat!

2. Néhány fontos, megfontolandó információ!

– Dr. Koltai Gábor, a Martonvásári Járási Hivatal vezetôje az
alábbi tájékoztatás megjelentetését kérte a helyi lapban:
„Tájékoztató a települési ügysegédi rendszerrôl
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Martonvásári
Járási Hivatal a kormányzati elképzeléseknek
megfelelôen 2014. szeptember végétôl ügysegédi rendszer mûködtetését kezdi meg, melynek célja, hogy a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek a hét meghatározott napján a hivatal illetékességi területéhez tartozó valamennyi településen is intézhetôek legyenek.
Az ügysegédek a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
ügyek egy részében – ahol ez lehetséges – azonnal intézkednek, míg más ügyekben továbbítják a kérelmeket,
beadványokat, illetve segítséget nyújtanak nyomtatványok, adatlapok kitöltésében vagy tájékoztatással segítik az ügyintézést”.
A fentiek alapján értesítem Önöket, hogy a települési ügysegéd
ügyfélfogadásának ideje Baracskán: minden csütörtöki napon
13–16 óráig, helye: a volt E-on irodahelyiség.
– Kérem Tisztelt Ügyeleinket, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatal illetékességébe és hatáskörébe tartozó ügyekben
lehetôség szerint személyesen, levélben, illetve meghatalmazottjuk útján járjanak el és ne küldjék be hozzánk kiskorú gyermeküket, szomszédjukat, ismerôsüket, aki majd „jól megkérdezi”, hogy mit is kell csinálni, illetve „jól el is magyarázza”
az érintettnek a tennivalókat! Nagyon sok kellemetlenségtôl,
félreértéstôl kímélnék meg magukat, illetve a hivatal dolgozóit is. Segíteni, tanácsot, tájékoztatást adni pontosan, precízen
csak úgy tudunk, ha ismerjük az ügyfél ügybeli összes körülményét, amit nem biztos, hogy az ügyfélen kívül ugyanilyen alapossággal elô tud adni a kiskorú gyermek, a szomszéd, vagy a
jó ismerôs. Segítsük egymást abban, hogy még hatékonyabban
tudjuk Önöket szolgálni, ami ha nem sikerül, nem biztos, hogy
mindig rajtunk múlik. Kérem, tiszteljük meg egymást, és bátran
forduljanak személyesen az ügyükben érintett ügyintézôkhöz.
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– Tájékoztatom Önöket a további félreértések elkerülése érdekében, hogy a hivatalsegédem, aki a helyi leveleket hordja a településen nem ügyintézô, tehát nem tudja, hogy „mi van a borítékban”. Kérem, hogy ne zaklassák ôt ilyen, és hivatalos helyre tartozó kérdésekkel, illetve ne vele üzenjenek nekem, vagy
bármelyik kollegámnak. Amennyiben problémájuk van, mi itt
vagyunk!
– Kérem Önöket, amennyiben nyomtatvány útján kérelmeznek bármit, a nyomtatványokat mindig pontosan, precízen,
értelemszerûen töltsék ki és csatolják a nyomtatványhoz tartozó dokumentumok fénymásolatát. Nagyon sok esetben hiányosan, pontatlanul, felületesen töltenek ki adatokat, illetve nem
csatolják hozzá a szükséges mellékleteket, ami miatt nekünk hiánypótlást kell kibocsátanunk, mellyel az Önök kárára az ügyintézési határidô hosszabbodik meg. Kérem, hogy adják meg
nekünk, még ha sokszor nehéz is azt a tiszteletet, hogy a visszahozott, kitöltött nyomtatványok „nézzenek ki valahogy”. Sokszor tapasztaljuk, hogy zsírosan, tépetten, gyûrötten kerülnek
hozzánk dokumentumok, melyekbôl az adatok elmaszatolódása miatt nehéz, vagy egyszerûen nem lehet dolgozni.
– Bár Baracska község önkormányzat honlapján megtalálható – amihez tudom, nem mindenkinek van hozzáférési
lehetôsége – tájékoztatom Önöket, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatalban melyik ügyintézô milyen ügytípusokkal
foglalkozik. Ezt azért teszem, hogy könnyebb legyen Önöknek eligazodni és megtalálni az érintett ügygazdát.

A Baracskai Polgármesteri Hivatal szervezeti
felépítése, elérhetôsége, intézhetô ügycsoportok
JEGYZÔ
Szeleczkyné Szabó Katalin
Elérhetôsége: 06-22/454-050
Fax: 06-22/454-052
Mobil: 06-30/517-88-73
E-mail: jegyzo@baracska.hu
TITKÁRSÁG
Indruck Zoltánné (ügykezelô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050
Fax: 06 22/454-052
Mobil: 06 20/80-64-735
E-mail: titkarsag@baracska.hu
Feladatkörei: iratkezelési, irattározási, iratselejtezési, jegyzô
könyvvezetési, titkársági feladatok, hirdetményekkel összefüggô
teendôk
HATÓSÁGI CSOPORT
Barosné Molnár Erika (hatósági ügyintézô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050
Fax: 06 22/454-052
E-mail: igazgatas@baracska.hu
Feladatkörei: birtokvédelem, polgárok személyi adat-és lakcímnyilvántartása, hagyatéki ügyek, útügyi igazgatási feladatok,
közbiztonsági referensi feladatok, iktatási, kereskedelmi igazgatási feladatok, telepengedélyezéssel összefüggô feladatok
Borzné Indruck Edina (hatósági ügyintézô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050
Fax: 06-22/454-052
E-mail: szocialis@baracska.hu
Feladatkörei: szociális igazgatási, anyakönyvvezetôi feladatok,
állampolgársági ügyek, pénzügyi igazgatási feladatok (a jegyzô
tartós távolléte esetén ellátja a jegyzôi feladatokat)
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Ódorné Kovács Krisztina (hatósági ügyintézô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050
Fax: 06 22/454-052
E-mail: kozmunka@baracska.hu
Feladatkörei: földmûvelésügyi igazgatási, állattartási és természetvédelmi igazgatási feladatok, munkaügyi, humánpolitikai
feladatok, végrehajtási feladatokban való közremûködés
PÉNZÜGYI ÉS ADÓCSOPORT
Nyitli Anita (pénzügyi ügyintézô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050, 06 22/580-019
Fax: 06 22/454-052
E-mail: penztar@baracska.hu
Feladatkörei: pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési, házipénztári, szennyvízközmû érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos feladatok
Pruch Lászlóné (pénzügyi ügyintézô)
Elérhetôsége: 06 22/454-050, 06 22/580-019
Fax: 06 22/454-052
E-mail: penzugy@baracska.hu
Feladatkörei: pénzügyi, gazdálkodási, könyvelési feladatok
Szendreiné Zakály Márta (adóügyi ügyintézô)
Elérhetôsége: 06-22/454-050, 06-22/580-010
Fax: 22 454-052
E-mail: ado1@baracska.hu, ado2@baracska.hu
Feladatkörei: adóügyi igazgatási feladatok (helyi adókkal,
gépjármûadóval kapcsolatos bevallási, ellenôrzési, végrehajtási stb. feladatok)

3. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének
szabályairól

Nyomatékosan felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az avar és
növényi hulladék nyílttéri égetésének szabályairól önkormányzati rendeletet alkotott, (15/2014.(VII.4.) mely rendelet teljes
terjedelmében a www.baracska.hu honlapon olvasható (a rendelet hatályban van!)
E lap hasábjain csak néhány, nagyon fontos pontját idézem:
„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. § (4) bekezdés: A napi égetést szerdán és vasárnap 15–19
óra közötti idôszakban lehet végezni, kivéve pünkösd és húsvét vasárnap”.
„3. § (3) bekezdés: Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás,
tartósan ködös, esôs idôben és erôs szél esetén”.
„5. § (3) bekezdés: Az avar és kerti hulladék közterületen
történô égetése tilos”. (megjegyzés: egyébként a közterület égetés céljára történô igénybevételére eddig sem volt lehetôség!)
A szabályok betartását folyamatosan ellenôrizzük és szükség
esetén élünk a közigazgatási bírság kiszabásának lehetôségével!

4. Idôszerû!

Kérek minden ingatlantulajdonost/bérlôt arra, hogy az ingatlanok elôtti járdaszakaszok síkosság-mentesítését folyamatosan
végezzék el, hogy ezzel is elkerülhetôvé váljanak az esetleges
balesetek. Felhívom a figyelmet arra, amennyiben azért történik
baleset, mert az ingatlantulajdonos/bérlô nem tartotta tisztán az
adott járdaszakaszt, a balesetet szenvedô a balesetbôl származó
kárát az ingatlantulajdonostól/bérlôtôl követelheti.
Tisztelettel és köszönettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô
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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
A leköszönô képviselô-testület
szeptember 25-én tartotta
utolsó soros ülését, melyen
nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester, Szûcs Norbert és Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia képviselô. Meghívottként jelen volt dr. Koltai Gábor a Martonvásári Járási Hivatal hivatalvezetôje és dr.
Varga Márta hivatalvezetô helyettes.
A napirendi pontok tárgyalása elôtt a hivatalvezetô
úr – hivatkozva a Fejér Megyei Kormányhivatal levelére – tájékoztatást adott arról,
hogy a jövôben a járási hivatalok vezetôi, vagy megbízott
képviselôi jelen lesznek az önkormányzatok képviselô testületi ülésein. Ezt követôen az
ügysegédi rendszerrôl adott
rövid tájékoztatást, mely rendszer Baracskán is beindult. (Az
ügysegédi rendszerrôl e lapszámban a Jegyzôi sorokban
olvashatnak.)
– A napirendi pontok alapján elsôként a 2014. évi költségvetés módosításáról tárgyalt és döntött a testület. A
módosítással az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
bevételi és kiadási fôösszege
egyaránt 355.381.000 Ft.
– Az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a következôk szerint került
elfogadásra: Baracska Község Önkormányzatának ös�szevont 2014. évi költségvetése 124.319.000 Ft bevételi és 119.904.000 Ft kiadási
fôösszeggel, az Önkormányzaté 100.365.000 Ft bevételi és 96.223.000 Ft kiadási, a Baracskai Polgármesteri Hivatala 23.954.000 Ft bevételi és 23.681.000 kiadási
fôösszeggel.
– A Baracska-Kajászó-Vál Vizi
közmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi
Társulás 2014. I. félévi beszámolójának bevételi fôösszegét
7.427.000 forintban kiadási
fôösszegét 3.600.000 forintban hagyta jóvá testületünk.
– Felülvizsgálatra és a jogszabályok alapján aktualizálásra
került a közterület- és telepü-

lésrész nevek megállapításáról, valamint azok jelölésérôl
szóló 13/2004. (III.25.) önkormányzati rendelet, valamint a közigazgatási terület házszámozási szabályairól
szóló 7/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet.
– Elfogadásra került a 2014.
évi Falunapi rendezvényrôl
szóló beszámoló azzal, hogy
a következô Falunapi rendezvény az elhangzott képviselôi
javaslatok figyelembevételével
kerüljön megrendezésre.
– A Faluház felújítása során
kialakított belsô helyiségek
használata miatt kiegészítésre, illetve módosításra került
Az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és
a költségtérítések megállapításáról szóló, többször módosított 237/2011. (VI.30.) határozat. A határozat Faluház és
termei bérleti díjának mértékére vonatkozó része úgy módosult, hogy az emeleti részen
lévô és újonnan kialakított helyiségek bérleti díja 1.500 Ft/
óra, a földszinten lévô volt
irodahelyiség bérleti díja pedig 1.000 Ft/óra.
– Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete,
mint a Baracska község vízmû
szolgáltatásáért felelôs szerv,
elfogadta a községi vízmû
rendszer 2015-2029. évi
Gördülô Fejlesztési Tervét,
amely tartalmazza a felújítási,
pótlási és fejlesztési terveket.
– Szintén elfogadásra került a
Baracska, Kajászó, Vál települések tulajdonában lévô I/68.
Baracska és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmû
rendszer 2014-2029. évi
Gördülô Fejlesztési Terve.
– Elnapolásra
került
a
FEJÉRVÍZ Zrt. PC vásárlásra vonatkozó kérelmének tárgyalása.
– A határozat szerint 2014.
évben nem adományoz Díszpolgári Címet a képviselôtestület.
– Elfogadta testületünk a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évben vég-

rehajtott feladatairól szóló tájékoztatóját és köszönetét fejezte ki munkájukért.
– Egy Aradi utcai ebtartással
kapcsolatos bejelentés ügyében felkérte testületünk a
jegyzôt az írásos tájékoztatónak megfelelô válaszadásra és
arra, tájékoztassa a bejelentôt,
hogy az ügyben a Fejér Megyei
Kormányhivatal Martonvásári
Járási Hivatala az eljáró hatóság.
– Képviselô-testületünk utasította a polgármestert, hogy
küldjön felszólítást a Baracska, Templom u. 12. szám alatti ingatlan bérlôje részére a
betemetett árok helyreállítására és egyúttal intézkedjen
arról, hogy a nem megfelelô
vízelvezetésû árkok esetében a
többi lakó is kerüljön felszólításra.
– Úgy döntött a képviselôtestület, hogy az orvosi rendelô felújítására vonatkozó teljesítésigazolás aláírását és az utolsó részlet kifizetését – beruházás értéknagyságára tekintettel – csak abban
az esetben engedélyezi, amikor a képviselô-testület tagjai meggyôzôdtek arról, hogy
a munkák elvégzése a tervnek
megfelelôen megtörtént.
– Határozat született arról,
hogy a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulóinak étkezési
térítési díjának beszedésére és
az azzal kapcsolatos egyéb feladatok ellátására vonatkozó,
az iskolatitkárral korábban
kötött megbízási szerzôdést a
2014/2015. tanévre meghos�szabbítja.
– A Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére úgy határozott képviselôtestületünk, hogy Mikulás
napi rendezvény megtartására, 2014. december 6-án
16.00–20.00 óráig térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Faluházat, amen�nyiben az idôpont a Faluház
ütemtervébe beilleszthetô.
– Mint már évek óta teszi, a
Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ezúttal 2015. évi fordulójához is csatlakozott önkormányzatunk. A célra a

2015. évi költségvetésben
300.000 Ft keretösszeg kerül biztosításra. A támogatásban részesített pályázók havonta 2.000 és 4.000 Ft közötti ösztöndíjban részesülhetnek. A támogatás mértéke meghatározott szempontok alapján kerül meghatározásra. A pályázatok elbírálását a képviselô-testület a PIT
Bizottságra ruházta át. (Mivel a pályázati határidô e lapszám megjelenéséig lejár, a felhívás a hirdetôtáblákon és Baracska Község Önkormányzatának honlapján került közzétételre.)
– Zárt ülésen hozott határozatában a képviselô-testület
utasította a polgármestert,
hogy a Petôfi u. 11. szám alatti önkormányzati bérlakás
bérlôjének figyelmét írásban
hívja fel arra, hogy tartsa be
a közös együttélés szabályait.
Október 2-án a szociális célú
tüzelôvásárláshoz kapcsolódó kiegészítô állami támogatás igénylésének lehetôsége
miatt került sor rendkívüli képviselô-testületi ülésre.
Az ülésen nem volt jelen dr.
Mayer András képviselô.
– Testületünk
úgy
döntött, hogy támogatási igényt
nyújt be szociális célú
tüzelôvásárláshoz
kapcsolódó kiegészítô támogatásra. Felkérte a jegyzôt, hogy
a következô soros képviselôtestületi ülésre készítse el a
szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes
feltételeit tartalmazó rendelettervezetet.
– Döntött továbbá arról is a
képviselô-testület, hogy az elhunyt Pleszkó Ferencné temetési költségeihez 100.000 Fttal hozzájárul, arra való tekintettel, hogy az önkormányzat „Baracska Közéletéért Emlékérem”-mel kitüntetettje volt. (A határozat meghozatalánál igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg
József, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: Becsei Andrásné,
aki 50.000 Ft-os támogatási
összeget javasolt.)
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A 2014. október 12-i önkormányzati választáson mandátumot kapott polgármesternek és képviselôknek október
15-én átadta a Megbízólevelet
a Helyi Választási Bizottság elnöke.
Az újonnan megválasztott
képviselô-testület október 21én tartotta alakuló ülését.
– Elôször a képviselôk tették le esküjüket a választási bizottság elnöke, Szûcs
Sándorné elôtt, majd a polgármester eskütételére került sor
és aláírásra kerültek az esküokmányok.
– Következô
napirendként
az alpolgármester megválasztása szerepelt. Mivel megválasztása titkos szavazással történt, szavazatszámláló bizottság választására került sor. A
polgármester javaslatára dr.
Herczeg Józsefet elnöknek,
dr. Mayer Andrást és Tóthné
dr. Kolumbán Ottiliát bizottsági tagnak választotta a testület. Az alpolgármester személyére Becsei Andrásnét javasolta a polgármester. A titkos
szavazást követôen a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette, hogy 4 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal a képviselô-testület Becsei
Andrásnét megválasztotta társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Az alpolgármesteri
eskütétel és esküokmány aláírása után a kötelezô napirendekkel folytatódott az ülés.
– Boriszov Zoltán nyilatkozott, hogy polgármesteri tisztségét fôállásban kívánja betölteni, így részére illetményt
kellett megállapítani. A Mötv.
alapján az 1.501–10.000 fô
lakosságszámú település polgármestere esetében az illetmény 448.700 Ft lehet. A
képviselô-testület 6 igen szavazattal 2014. október 12.
napjától Boriszov Zoltán polgármester havi bruttó illetményét 448.700 Ft-ban állapította meg.
– A Mötv. szerint a fôállású
polgármester illetményének
15%-ában
meghatározott
költségtérítésre jogosult. A kiszámított költségtérítés havi
összege 67.300 Ft, mely ös�szeget a képviselô-testület 6
igen szavazattal megállapítot-
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ta 2014. október 12. napjától
Boriszov Zoltán költségtérítéseként. (Boriszov Zoltán polgármester kérte, hogy illetményének és költségtérítésének megállapításakor személyes érintettsége miatt kerüljön kizárásra a szavazásból,
ami megtörtént.)
– A Mötv. alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja településünk esetében bruttó 157.100 Ft és 201.900 Ft
között
állapítható
meg.
Képviselô-testületünk 6 igen
szavazattal Becsei Andrásné
alpolgármester havi tiszteletdíját 2014. október 21. napjától bruttó 157.100 Ft-ban állapította meg.
– A tiszteletdíjas alpolgármester
költségtérítése – ugyancsak a Mötv. alapján – havi
tiszteletdíjának
15%-ában
meghatározott összeg. Ennek megfelelôen a képviselôtestület 6 igen szavazattal Becsei Andrásné alpolgármester
költségtérítését 2014. október
21. napjától 23.600 Ft-ban
állapította
meg.
(Becsei
Andrásné alpolgármester kérte, hogy tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításakor személyes érintettsége
miatt kerüljön kizárásra a szavazásból, ami megtörtént.)
– A polgármester az alpolgármestert az alábbi területek ellátásával bízza meg:
• hulladékgazdálkodással
kapcsolatos feladatok,
• a közmunka program figyelemmel kísérése, a közmunkások felügyelete,
• a közmûvelôdési terület felügyelete,
• a helyben mûködô civil
szervezetekkel történô kapcsolattartás, valamint
• az átadott feladatokhoz kapcsolódóan a képviselô-testületi
ülésekre az elôterjesztések, beszámolók elkészítése.
– 6 igen szavazattal megválasztásra került a Pénzügyi-,
Informatikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Pintérné Bernyó Piroska személyében, valamint a bizottság tagjai Csapó András és dr.
Mayer András személyében,
akikre a polgármester tett javaslatot. (Az érintettek szemé-
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lyük megválasztásakor tartózkodtak a szavazástól.)
– Boriszov Zoltán polgármester ismertette az új 5 éves ciklusra szóló gazdasági programját. (A gazdasági program
e lapszámban a Polgármesteri
sorokban megtalálható.)
– Tájékoztatást
kapott
a
képviselô-testület az összeférhetetlenségi
szabályokról, a megszüntetésükre rendelkezésre álló határidôrôl,
a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségrôl és a köztartozásmentes adózói adatbázisba
történô kötelezô felvétel szabályairól.
– Határozott a testület arról,
hogy a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról
késôbb, annak általános felülvizsgálatakor dönt.
– 7 igen szavazattal fogadta el a testület azt a határozatot, hogy a képviselôtestület az üléseire meghívja
a Martonvásári Járási Hivatal
vezetôjét.
– A polgármester tájékoztatást
adott arról, hogy a nemzeti-

ségek jogairól szóló törvény
szerint a helyi önkormányzat székhelyén biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat mûködésének személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a mûködéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, mellyel kapcsolatosan a két önkormányzat megállapodást köt. Mivel
településünkön van megállapodás, annak felülvizsgálatát november 12-ig kell elvégezni.
– A PIT Bizottság elnökének
javaslatára határozatilag bízta
meg a képviselô-testület a polgármestert azzal, hogy a soron
következô képviselô-testületi
ülésre készítsen elôterjesztést
a képviselôi tiszteletdíjakra.
– Végezetül a PIT Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselôtestületet, hogy a törvényi
elôírásokat és a határidôt figyelembe véve a vagyonnyilatkozatok leadásának idôpontja
2014. november 11-én 17 óra.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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A szüreti mulatság emlékei…
2014. október 11-én, szombaton rendeztük meg a hagyományos szüreti felvonulás és mulatságot. Fontosnak tartottuk,
hogy ez a nap elsôsorban a gyerekekrôl,
a hagyományôrzésrôl, a régi értékek
felidézésérôl szóljon. Ennek érdekében
részletekig megtervezve megbeszélést
tartottunk a szülôi munkaközösség tagjaival. Egyhangúan elégedettséggel emlékeztünk a tavalyi sikeres rendezvényre,
és elhatároztuk, hogy az idei évben is egy
estig tartó gyermekbarát programot szervezünk a pedagógusaink és a szülôk, hozzátartozók bevonásával.

Kérjük a Tisztelt hirdetni vágyókat,
hogy hirdetési szövegeket csak a település
közterületein lévô hirdetôtáblákon helyezzenek el!
Az önkormányzat tulajdonában lévô üveges,
zárható hirdetôkbe szánt hirdetményeket
ügyfélfogadási idôben
a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet leadni.
A leadott hirdetmények kihelyezése díjtalan.
A hulladékgyûjtôkre és a zárható hirdetôk
üveges részére elhelyezett hirdetések
eltávolításra kerülnek.
Hirdetésre (díjazással) a helyi Kidoboló
címû újságban is van lehetôség.

Felhívás

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) 2440628 telefonszámon.
Engedély nélkül a pálya nem használható!
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Nagy örömünkre napfényes ôszi reggel
köszöntött ránk október 11-én. Sajnos
ezen a napon egy másik rendezvénynek is
helyett adott a Faluház, így az a megoldás
született, hogy a mi rendezvényünk teljes
egészében a szabadban valósuljon meg.
Ezt a gyerekek nem nagyon bánták, hiszen felhôtlenül szaladgálhattak, játszhattak a Faluház udvarán. A szép idô egész
nap kedveskedett nekünk, így nagy szerencsénkre a rendezvény végéig a szabadban lehetett maradni. Vége felé már igen
besötétedett, csíptek a szúnyogok, aminek annyira nem örültünk!
A baracskai hintók, lovasok 12 órától
gyülekeztek az elôzô nap Markovics Ágnes tanárnô és a rajz szakkörösök által
gyönyörûen feldíszített Faluház udvarán.
Délelôtt megérkeztek a szülôk és lázas
munka kezdôdött Csepkéné Varjas Éva
vezetésével. Elôzô évekhez hasonlóan
Gyócsi József kenyeret, Orosz István szódavizet adományozott, mely felajánlásokat ezúton is köszönünk. Kemencefûtés,
gulyásleves fôzés (Kovács Zoltán és
Gyarmati István) és szendvicskészítés vet-

te kezdetét a felajánlott anyagokból. Közben folyamatosan érkeztek az anyukák,
nagymamák által készített finomabbnál
finomabb sütemények, valamint tombolatárgyak. Dél körül megérkeztek a néptáncos gyermekek, szüleikkel és a pedagógusokkal együtt készülôdtünk a felvonulásra. A bíró és bíróné feladatát nagy
örömünkre Szôlôsy Lili 1. osztályos tanulónk szülei vállalták, Szôlôsy Attila és
Szôlôsyné Nagy Melinda tanítónônk.
Katona Mihály a Széchenyi utcából évek
óta felajánlásként vállalja a kisbíró szerepét, amiért igen hálásak vagyunk és mindig köszönettel fogadjuk.
A községben lakó lovasok, kocsisok készséggel jöttek a rendezvényre. Mûszakilag
felkészítették a lovaskocsikat, hogy alkalmasak legyenek a gyermekek szállítására. Gál László – lovával, Járányi József – hintójával, Vida Zoltán, Paizs Nor-

bert, Bakonyi Zoltán és Csepke Sándor
pedig kocsijaikkal szintén köszönetet érdemelnek azért, hogy ezt az igen nagy
felelôsséggel járó feladatot elvállalták.
A szokatlanul nyárias idô számos veszélyt
is rejtegetett számunkra ezen a napon. A
hintós, lovaskocsis menet indulásakor az
egyik lovat megcsípte egy darázs. A fogatos, Vida Zoltán ügyesen tudta uralni a
megvadult lovakat, megállítani ôket, így
óriási szerencsénk volt, hogy nem történt baleset. Errôl senki nem tehetett. Viszont mindenkit felháborított az az eset,
amikor az Országúton – polgárôri és
rendôrségi kíséret biztosítása mellett –,
a felvonulókat két motoros felelôtlenül,
nagy sebességgel megelôzte, úgy, hogy a
lovak megijedtek és a lovaskocsi felszaladt a padkára. Ebben az esetben is a fo-

gatos (Paizs Norbert) uralma és ügyessége mentett meg bennünket a balesettôl.
Sokan, kívülállók, úgy gondolják, hogy
nagyszerû, hagyományôrzô a lovaskocsis
felvonulás, melyet mi, felnôttek (szülôk
és pedagógusok) évrôl-évre félelemmel élünk át. Mivel mindkét esetben a
lovaskocsin ültem és átéltem az egészet,
az élményen és hagyományôrzésen túl
beszélnék arról a felelôsségrôl is, mely
engem terhel ilyenkor… A jövôre nézve új ötleteket, aktív részvételt és segítséget szívesen fogadunk a rendezvény
megvalósítása során, inkább, mint arról
meggyôzni bennünket, hogy „á, úgysem
lesz baj!”
Néptáncosaink öt helyen, a falu nagy részét érintve adták elô táncukat, melyet
Bodó-Bán Enikô néptánctanár tanított
meg a gyerekeknek. A hangosítást két
apuka, Csapó András és Bagdi Imre vitte a helyszínekre, segítségüket nagyon
szépen köszönjük. Minden megállóhelyeken szépen megterített asztallal, süteménnyel, üdítôvel, teával kedveskedtek a fellépô gyerekeknek. (Dombai János-Bendegúz bolt; Vadas Katiék – Vadas Lídia anyukája – Széchenyi utca; Kiss
Tamásné, Ida – Kossuth utcai bolt; Csa-

pó András és Szilvi – Csapó Virág szülei
– Rákóczi utca; és Moharos Bálint 1. osztályos tanuló szülei, Moharos Lajos és felesége, Vadas Teodóra a Temesvári utcából. A legtöbben a Rákóczi utcában és a
Temesvári utcában (lakók) voltak ránk kíváncsiak, kinn álltak a házak elôtt ás vártak bennünket. Köszönetünket fejezzük
ki az érdeklôdésért!
Ezalatt a Faluházban kirakodóvásár, valamint Galántai Kata és pedagógusa-
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ink kézmûves foglalkozásai várták az
érdeklôdôket. A baracskai hímzô szakkör tagjai csodálatos munkáikkal vettek részt a rendezvényen. A kemencében fokhagymás, szalonnás kenyérlángost sütött Kovács Zoltán, a bográcsban pedig gulyásleves készült Gyarmati István irányításával. A felvonulás
után a baracskai Bóbita Óvoda néptáncosainak mûsora következett, majd iskolánk tánccsoportját láthattuk. Ezt
táncház követte Végi Péterné, Piroska
és Bodó-Bán Enikô vezetésével. A közös táncban kicsik-nagyok, szülôk, tanárok egyaránt aktívan részt vettek.
18 órától a BÍBOR tánccsoport mutatta
be színvonalas elôadását. Ezután került
sor a tombolahúzásra, ahol a sok adományozónak köszönhetôen nagyon sokan nyertek. A fônyereményt, a Csapóné

Fésû Katika által felajánlott gyönyörû
tortát is köszönjük szépen.
Tanulóink példás magatartást mutattak
a rendezvény teljes ideje alatt. Mindenki összefogott, maximális odaadással tette a dolgát, mely nélkül ez a rendezvény
nem valósulhatott volna meg. 19 órakor
zártuk a napot, melyrôl kissé fáradtan, de
sok élménnyel távozott mindenki.
Még egyszer köszönetet mondunk
segítôinknek, támogatóinknak:
Gál Lászlónak, Járányi Józsefnek, Csepke
Sándornak, Paizs Norbertnek,Vida Zoltánnak, Bakonyi Zoltánnak, Szôlôsy Attilának és Melindának, Csapó Andrásnak
és Bagdi Imrének, Kupi Gábornak, Péteri Lôrincnek és Andreának, Bozai Lajosnak, Gyócsi Józsefnek, Orosz Istvánnak,
Katona Mihálynak, Gyarmati Istvánnak,
Kovács Zoltánnak, a hímzô szakkör tag-

2014. november
jainak, Galántai Katának, Végi Péterné
Piroskának, Takács Zsuzsinak (100-as
bolt), Hajdu Józsefnének (COOP bolt),
Vadas Istvánnénak (Rákóczi utcai bolt),
Polgár Áginak, Dombai Jánosnak, Becsei
Andrásnénak, Czampa Zsoltnak és feleségének, Kiss Tamásné Oláh Idának, Szûcs
Norbertnek, Fodor Józsefnek, Baranyai Istvánnak, a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának
Tordasról, Markovics Ágnesnek és férjének, a Terraplaza Kft-nek (Kárpáthegyi
Péter), Csepkéné Varjas Éva SZMK elnöknek és az összes lelkes szülônek,
nagymamának, Moharosné Benkô Ágnes DÖK vezetônek és pedagógus kollégáimnak, valamint minden „névtelen”
segítônknek, hogy hozzájárultak e nap sikeres megvalósításához.
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

Október 23-ra emlékeztünk
A Nemzeti Ünnepünk alkalmából tartott községi megemlékezésre október 22-én került sor a Faluházban.
Boriszov Zoltán polgármester emlékezô ünnepi
beszédét követôen a Kozma Ferenc Általános Iskola
tanulói idézték fel produkciójukkal az ’56-os eseményeket.
Baracska Község Önkormányzata és az ünnepi em
lékmûsoron
résztvevôk
nevében elismerésemet és
köszönetemet fejezem ki a
diákok színvonalas elôadá
sáért és a felkészítôk: Reiner Renáta pedagógus és Kupi Gábor mûvelôdésszervezô
munkájáért, a Nemzeti Ünnephez méltó
emlékmûsorért.
		
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Óvodatitkár:
Csapóné Magyar Szilvia
Logopédus:
Bilik Sándorné, Toman Ilona
Gyógypedagógus:
Hajdu Veronika
Gyógytestnevelés:
Nagy Márta
Hitoktatás:	Dombi Ferenc lelkipásztor vezetésével nevelési idôn kívül.
Gyermektánc (néptánc): Végi Péterné
Gyermekvédelmi felelôs: Kupiné Böcsödi Ildikó
Védônô:
Rehus Éva
A nyár folyamán megvalósult fejlesztések, karbantartások:
– 1 csoportszoba, öltözô, mosdó festése, tisztasági meszelése,
linóleum csere
– Felnôtt öltözô felújítása, bôvítése
– Az óvoda bejárati ajtajának cseréje

Bóbita Krónika
A 2014/2015. nevelési évre 30 kisgyermek jelentkezett felvételre. Mindannyian felvételt nyertek. Az óvodai csoportok, csoportlétszámok a következôképpen alakultak:
– Nagy–Középsô csoport (Pöttyös Labda): 24 fô
Óvónôk: Végi Péterné, Kôszegi Szilvia
Dajka: Molnár Jánosné
– Vegyes csoport (Katica): 23 fô
Óvónôk: Steinné Godó Ágnes
Ped.assz.: Huszárné Markovics Erzsébet
Dajka: Radványiné Pauer Tünde

– Vegyes csoport (Maci): 24 fô
Óvónô: Szeles Imre Zoltánné
Ped.assz.: Vida Anna
Dajka: Mészáros Sándorné
– Vegyes csoport (Alma): 25 fô
Óvónôk: Kupiné Böcsödi Ildikó, Böcz Gáborné
Dajka: Csapó Zoltánné

Rendezvények, ünnepek, ünnepélyek, jeles napok:
– Egészséghét (10.06–10.10)
– Töklámpás, lámpagyújtás (10. 28.)
– Márton napi szokások (11. 11.)
– Mikulás ünnepség bábozással (dramatizálással) (12. 05.)
– Karácsonyi munkadélután szülôkkel, gyerekekkel (12. 12.)
– Farsang, dramatizálás szülôkkel, kiszehajtás (02.13.)
– Március 15.-i megemlékezés (03. 13.)
– Zöldágjárás (03. 20.)
– Húsvéti készülôdés, munkadélután (03. 20.)
– Táncház (05. 08.)
– Nagycsoportosok kirándulása (május)
– Gyermeknap (május vége)
– Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása csoportonként
(05. 26., 27., 28., 29.)
Végi Péterné Intézményvezetô-helyettes

„Egészséges leszel, mint a makk!”
Egészség projektet tartottunk a Bóbita Óvodában. 2014. október 6-ával kezdôdôen
közel két héten keresztül a szokásosnál is hangsúlyozottabban neveltük a gyermekeket az egészséges életmódra. Változatos programterveinkkel a hét minden napjára jutott egy-egy kiemelt terület.
A hétfô reggelt a tornaszobában minden
csoport egy közös, lendületes reggeli zenés tornával indította, ahol a gyerekek és
felnôttek is kellemesen elfáradtak. Tízórai után tovább folytatódott az udvaron a
sportnap, a szülôk és a nagyszülôk a gyermekekkel együtt kivehették a részüket a
versenyjátékokból. Volt futóverseny, váltóverseny, kötélhúzás, zsákban ugrálás,
célba dobás, labdajátékok és kerékpárversenyek a KRESZ-pályán.
Kedden egészséges ételeket kóstoltunk.
Vitamindús zöldségeket és magvakat. Készítettünk gyümölcssalátát és csalamádét
is. Köszönjük a szülôk közremûködését,
akik alapanyagokkal elláttak bennünket.

ÓVODAI HÍREK
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Szerdán a tisztálkodás kapott hangsúlyt,
kiemelten a fogápolás fontosságáról beszélgettünk. Köszönjük Rehus Éva védô
néni közremûködését, aki szemléletesen, kisfilmekkel és eszközbemutatóval
tárta a gyerekek elé a fogak védelmének jelentôségét. Még ezen a napon az
esti órákban az óvodásokat szüleikkel és
nagyszüleikkel egy kellemes falukerülô
sétára invitáltuk.
Csütörtökön a kreativitás és a fantázia
kapott szerepet. A gyerekek szüleikkel,
nagyszüleikkel együtt tevékenykedhettek
és szebbnél szebb zöldségfigurákat készítettek, amelyek kiállításában két napig
gyönyörködhettek az érdeklôdôk.
Pénteken a gyerekek lelki egészségét is simogatva megnyugtató mesefilmet vetítettünk a Magyar népmesék és Mazsola és
Tádé történetének tanulságos megközelítésével.

De az egészséges életmódra nevelés ezzel még nem ért véget. A következô héten (okt.13–17.) összekötöttük tevékenykedésünket a természet védelmével is. A
Maci csoportosok az óvoda környékén
szemetet gyûjtöttek. Továbbá szemléletes játékkal gyakorolta minden csoport
a szelektív hulladékgyûjtést: a tornaszobában szétszórt hulladékokat a megfelelô
gyûjtôhelyre szelektálták a gyerekek.
Ezen kívül a csoportok összegyûjtött papírhulladékok, dobozok, WC papír gurigák újrafelhasználásával autót, vonatot
és várat is készítettek. Így a feleslegesnek
tûnô dolgok újrahasznosítására is ráirányítottuk a figyelmet.
Ez úton szeretnénk megköszönni, minden szülônek, nagyszülônek, akik
mûanyag flakonokat, papírt és gesztenyét
gyûjtöttek az óvoda számára.
A késôbbiekben is folytatjuk beszámolóinkat az óvodánk eseményeirôl. A
következô számban olvashatnak az október 28-án megrendezett közös tökfaragásról, majd a november 11-re tervezett
Márton napi mulatságról.
Ági és Anna néni
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FA LU H Á Z

November 14-én ünnepélyes keretek között kerül
átadásra a felújított Faluház
A felújított Faluház
és az épületen belül kialakított Községi Könyvtár
ünnepélyes átadása, avatása
2014. november 14-én 18 órai kezdettel
kerül megrendezésre a helyszínen.

Az ünnepségen fellép
Csobolya József
a Magyar Állami Operaház tagja
és Pelsôczy László
színmûvész.

Történelmi mûsoruk címe:
az „EZERÉVES MAGYAR ÁMEN”

2014. november
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Egészségügy

Hasznos információk

Orvosi ügyelet

Fontosabb telefonszámok

Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô munkanap 8 óráig történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:.............................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnôtt ügyelet telefonszáma:..............................(23) 365-274
Gyermek ügyelet.................................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

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

Védônôi szolgálat
• Rehus Éva, védônô.......................(22) 454-560; (20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nôvédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemô és kisgyermek:
kedd: 14–15 óráig; csütörtök: 10-11 óráig
– Orvossal tartott: kedd: 13–14 óráig: Dr. Mayer András;
csütörtök: 11–12 óráig: Dr. Kolumbán Ottilia
A tanácsadásokra elôzetes idôpontegyeztetés szükséges a fenti
elérhetôségeken.

Az elôadást követôen kerül sor
a felújított Faluház felavatására
és az áthelyezett
Községi Könyvtár megnyitására.

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

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

• 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.

Kupi Gábor mûvelôdésszervezô

DALKÖR

Kedves Szoboszlai Béláné!
A Barátság Kulturális Központ nevében szeretnénk megköszönni a 2014. május 17-én megrendezett Népdalköri
találkozón való részvételüket.
A Kajászói Dalkör és a Baracskai Dalkör fellépése páratlan értéket és élményt jelentett, közremûködésük színesebbé, színvonalasabbá tette a rendezvényünket.
Maradandó élményt jelentett a népdalok tiszta, ôszinte
elôadása, a közös éneklés felemelô érzésének megélése.
Kéıjük, hogy köszönetünket tolmácsolja a Dalkör valamennyi tagjának.
Munkájukhoz, fellépéseikhez további sok sikert kívánunk.
üdvözlettel,

Háziorvosok

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

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.

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

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: november 22., 23., december 13., 14.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: november 8., 9., 29., 30., december 20., 21.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: november 15., 16., december 6., 7.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

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
Megnyitó november 14-én, a Faluházban.

Faluház
Nyitva tartás: kedd–péntek: 8–16 óráig
Szombaton 14–18 óráig

Impresszum

Homoki Tímea
mûvelôdésszervezô

Baracskai polgárôrség

Fogorvosi rendelô

Százhalombatta, 2014. május 22.
Szigetvári József
igazgató
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Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu |
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordo
zón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: november 30. | Várható megjelenés: december 11.
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KIDOBOLÓ
Hirdetés

hirdetés a hátlapra

2014. november

