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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 február 27-én megtartott
képviselô-testületi ülésen nem
vett részt dr. Mayer András
képviselô.
– Elsô napirendként a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fôbb eseményekrôl
szóló írásos tájékoztatóval
kapcsolatos kérdésekre válaszolt a polgármester.
– Ezt követôen a szociális ellátásokról szóló 9/2011. (IV.
01.) önkormányzati rendelet, a képviselô-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2014.(I.31.)
önkormányzati rendelet és
a hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl szóló 19/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a
testület. (Az SZMSZ. módosítása egy kiegészítés, miszerint
a 71. § (4) bekezdése a 2014.
évi önkormányzati választások napján lép hatályba. A
másik két módosító rendelet e
lapszámban megtalálható.)
– Megalkotásra
került a Baracska Község
Környezetvédelmi Alapjáról
szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
– Megtörtént a Baracskai Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának
felülvizsgálta. A módosított
szabályzatot 26/2014. (II.27.)
határozatával fogadta el testületünk.
– Elfogadásra került az a jegyzôi tájékoztató, amely a Baracskai Polgármesteri Hiva
tal 2013. évi adóztatási tevé
kenységérôl szól. A testület
felhívta a jegyzô figyelmét,
hogy további, az eddigieknél
is hatékonyabb és eredménye
sebb lépéseket tegyen az
adóhátralékok beszedése érdekében.
– Az egyik helyettesítô orvos
személyének változása miatt ismét módosításra került a
GINGIVA Bt-vel fogászati feladatellátásra kötött szerzôdés.
– Megvitatásra és elfogadásra
került a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló jegyzôi tájékoztató.
– Képviselô-testületünk elfogadta a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, melyet

a civil szervezetek 2013. évi
támogatásának elszámolásáról
adott. A Bizottság az elszámolásokról átruházott hatáskörben eljárva döntött.
– A jegyzô javaslatával egye
zôen megválasztásra kerültek
a szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai.
– Elfogadásra kerültek a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggô
partnerségi egyeztetés szabályai, mely szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyától függôen a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és
a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történô véleményezési eljárások lefolytatásakor.
(Az egyeztetési szabályok a
képviselô-testületi ülésrôl készült jegyzôkönyvben megtalálhatók.)
– Hozzájárult
testületünk,
hogy a tulajdonát képezô 609
hrsz-ú ingatlan utcafronti részét a szomszéd ingatlantulajdonos – vagyonvédelmi indokkal – saját költségére bekerítse. A hozzájárulás azzal a feltétellel történt, hogy
amennyiben önkormányzatunk más célra kívánja hasznosítani az ingatlant, a kerítést 15 napon belül el kell
bontania.
– Jóváhagyásra került a Baracska
Község
Önkormányzata és a Depónia
Hulladékkezelô és Településtisztasági Kft. valamint a
VHG. Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft,
mint szolgáltató közötti Megállapodás, ami a kommunális
hulladék elszállítására és kezelésre vonatkozik. A Megállapodás 2014. január 31-jén lép
hatályba és 10 évre szól.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került az Ercsi Járóbeteg
Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi
költségvetése.
– A kajászói Baba-Mama Klub
levelét, melyet az ott dolgozó
védônô munkájának elismerése ügyében írtak önkormányzatunknak – mint munkáltatónak – megtárgyalta testületünk és a válaszadással megbízta a polgármestert.

– A helyi gyermekétkeztetés ellátására érkezett ajánlat
megtárgyalásakor arról határozott testületünk, hogy utasítja a polgármestert, folytasson tárgyalást a feladatot jelenleg ellátó vállalkozóval a
szeptembertôl lehetséges változásokról.
– Az egyes önkormányzati
ingatlanok
helyiségeinek, felszereléseinek bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról szóló
237/2011. (VI.30.) képviselôtestületi határozat (6) pontja a hulladékelhelyezési díj
változása miatt a következôk
szerint került módosításra: „A bérlô a bérleti díjon
felül (térítésmentes igénybevétel esetén is) bruttó 380 Ft
hulladékelhelyezési díjat is
köteles megfizetni, melyhez a
bérbeadó 1 db hulladékgyûjtô
matricát biztosít.”
– Elfogadta testületünk azt
a polgármesteri beszámolót,
melyet a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, a Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás valamint a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2013.
munkájáról adott. Önkormányzatunk mindhárom társulásnak tagja.
– Döntés született arról, hogy
a községi játszótér játszóeszközeinek
szabványosítása a fóti székhelyû Játszótéri
Mentôkkel kerüljön elvégeztetésre.
– Arról is döntött testületünk,
hogy a 4 db közvilágítási lámpatest felszerelésével - melyrôl
korábban határozott – árajánlata alapján a Tó-Vill Bt-t bízza meg.
– Egyebekben az alpolgármester kérte a jegyzôasszonyt,
nézzen
utána
milyen
lehetôségek vannak a közösségellenes magatartás szabályainak megalkotására, mert
felháborító, hogy milyen rongálások történnek a községben. Kérte továbbá, hogy a
7-es fôközlekedési út melletti nádas gondozására kerüljön felszólításra a tulajdonosa, mert rengeteg szemét van
ott és nagyon elszaporodtak a

rókák és egyéb kártékony állatkák.
– Zárt ülésen lakáskérelem
ügyben tárgyalt a testület és
azt a döntést hozta, hogy a
kérelmezôt felveszi a lakásnévjegyzékbe, mivel számára
jelenleg nem tud önkormányzati lakást biztosítani.
A március 4-én megtartott
rendkívüli képviselô-testületi
ülésen nem volt jelen Szûcs
Norbert képviselô.
– Az ülésen az ÁROP 1.A.62013-0064 azonosító számú,
a „Közigazgatási partnerség
Baracskán” címû projekthez
kapcsolódó szervezetfejlesztés
megvalósítása tárgyú közbeszerzés elbírálása volt az elsô
napirend. A 3 ajánlattétel közül – a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve – testületünk
a budapesti székhelyû Humán
Aspektus Kft. ajánlatát találta a legmegfelelôbbnek, ezért
a Kft-t bízta meg a feladat ellátásával. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a
szerzôdéstervezet szerint kösse meg a Kft-vel a szerzôdést.
A projekt rendezvények megtartásával a foglalkoztatás
kérdéseinek témájához kapcsolódik; felnôttképzési innovációi, munkaadói hozzáállás megváltoztatása, hátrányos helyzetûek felzárkóztatási lehetôségei, stb.
Másodikként a „SZEVASZ”
a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány nyertes
LEADER pályázata megvalósításához szükséges megelô
legezô kölcsön nyújtásának
lehetôsége volt a napirend.
Testületünk úgy döntött,
hogy a Regionális Fejlesztési
Finanszírozó Zrt. által nyújtandó megelôlegezô kölcsönhöz 10 millió forintig kezességet vállal, mely kezességvállaláshoz 3 önkormányzati ingatlant ajánl fel jelzálogfedezetként. A Faluház – pályázati összegbôl történô – felújítása során felmerülô Áfa költséget önkormányzatunk a 2014.
évi költségvetésének tartalékkerete terhére az Áfa visszaigénylés határidejéig kölcsönként megelôlegezi az Alapítványnak.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Ö N KO R M Á N Y Z AT I R E N D E L E T

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl szóló
19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baracska
Község
Önkormányzata
Képviselô-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdése, valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján
a következôket rendeli el:
1.§ (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének a hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl szóló 19/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendeletének

19.§-a a következô bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 50%-os mentességet az arra
okot adó körülmény bekövetkezése negyedévének utolsó napjával kell megszüntetni”.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének
a hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl
szóló 19/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet 12. § g) pontja.
(3) Hatályát veszti Baracska Község Ön-

kormányzata
Képviselô-testületének
a hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl
szóló 19/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésének elsô
mondata.
2.§ Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép
hatályba.
Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2011. (IV. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Baracska Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében,
valamint a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:
1.§ (1) A szociális ellátásokról szóló
9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdésének a) pontja a következô al) alponttal egészül ki:
11.§ (1) Önkormányzati segélyre jogosult
az a

a) rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki
„al) hajléktalanná vált.”
(2) A R. 11. § (1) bekezdésének b) pontja a
következô bd)–be) alpontokkal egészül ki:
b) létfenntartási gondokkal küzdô személy, aki
„bd) a közszolgáltatás visszakapcsolásának költségeit nem képes viselni,
be) álláskeresô és elhelyezkedése érdekében az állásinterjún való megjelenésével összefüggô utazási költségeit viselni nem tudja,”
és családjában az egy fôre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élô esetén 200%-át nem haladja meg.

(3) A R. 12. §-a a következô (9) bekezdéssel egészül ki:
(9) Különös méltánylást igénylô esetben évente egy alkalommal adható önkormányzati segély annak a személynek, vagy családnak, aki legalább a 11.
§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmi
feltételeknek megfelel.
2.§ Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba és 2014. március 3. napján hatályát veszti.
Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

KO R M Á N YA B L A K

Tájékoztatás a Martonvásári Kormányablakban
intézhetô ügyekrôl
Tisztelt Ügyfeleink!
A Fejér Megyei Kormányhivatal Marton
vásári Járási Hivata
lában 2014. március 6-án megnyílt a
Martonvásári Kormány
ablak.

Az új kormányablakok megnyitása fontos lépés a közigazgatás négy éve indult átalakításának folyamatában. A területi közigazgatási reform
egyértelmû célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az
ügyfelek számára, azért, hogy
egyetlen helyen, a járási kormányablakoknál tudják hivatalos ügyeiket intézni.
Azok az ügyek, melyeket ed-

dig az Okmányirodában lehetett intézni, ezentúl a Kormányablak ügykörébe tartoznak. A Kormányablakban a klasszikus okmányirodai ügyekkel együtt összességében mintegy 250 ügyben lehet felvilágosítást kérni, ügyet
intézni és különbözô kérelmeket – továbbítás céljából – benyújtani. Az állampolgár a
Kormányablakban széleskörû

tájékoztatást kap arról, hogy
egy ügy mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézhetô, illetve felvilágosítást kap azzal
kapcsolatban, hogy az adott
ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt
szükséges
beadnia.
Ügyfélszolgálatunk készséggel
nyújt segítséget a szükséges
formanyomtatványok kitölté-
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sében, és a csatolandó dokumentumok
ellenôrzésében
egyaránt.
A Martonvásári Kormányablak
minden hétköznap
8–20 óra közötti nyitva tartással várja ügyfeleit az alábbi fôbb ügytípusokban:
Okmányirodai ügyek:
– Személyazonosító
igazolvány
– Lakcímigazolvány
– Útlevél
– Vezetôi engedély
– Nemzeti Egységes Kártya
(diákigazolvány)
– Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
– Mozgáskorlátozottak par-

kolási igazolványával kapcsolatos ügyek
– Gépjármûvekkel kapcsolatos ügyek
Egyéb ügyek:
– Állampolgársági ügyek
– Családtámogatási
ügyek
(gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj, anyasági Támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás)
– Egészségbiztosítási
ügyek
(TAJ kártya igénylés és pótlás, utazási költségtérítés)
– Nyugdíj ügyintézés
(ezen ügyeknél a Kormányablak közremûködôként továbbítja a benyújtott iratokat az
illetékes hatóságnak)

2014. április

– Ügyfélkapu létesítése
– Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás
– Tájékoztatás nyújtása
(A teljes ügykörlistát a kormányablakokról
szóló
515/2013. (XII. 30.) Korm
rendelet mellékletei tartalmazzák)
A Kormányablakban az illeték-, továbbá díjfizetésre köteles ügyek intézése bankkártyával, vagy az elôre befizetett
csekk tôpéldányának bemutatásával (tulajdoni lap igénylése esetén kizárólag csekkel) lehetséges.
Dr. Koltai Gábor
hivatalvezetô
Martonvásári Járási Hivatal

A Martonvásári
Kormányablak
elérhetôségei:
Címe:

2462 Martonvásár,
Szent László út 2.
Telefonszáma:

(06-22) 460-081

HÚSVÉT

Húsvét a legrégibb keresztény ünnep. A nagyszombati körmenettel egybekötött örömünnepnek része volt valamikor az ünnepélyes keresztelés. Feltételezhetôen ennek emlékébôl ered a
húsvéti locsolkodás.
A locsolkodás analóg termékenységi-mágia is, ugyanakkor a
megtisztulási szokások tájegységenként változtak: a patakban
történô fürdéstôl kezdve egészen a porta rituális felsepréséig.
ôsi termékenységi jelképnek tekintendô a tojás is, melyet jóslásra is használtak. Ha nagypéntek éjjelén feltörték a tojást, s
egy pohár vízbe csurgatták, a formája megmutatta, milyen lesz
a jövô évi termés.
Fontos magyar népszokás volt néhány faluban a zöldág viselete.
A legények fenyôágakat törtek, színes, cifra piros szalaggal, hímes tojással öltöztették, és kedvesük kapujára tûzték.
Húsvétkor több helyen gyertyát szentelnek.
Közel egy évezredes szokás, hogy húsvétvasárnap reggelén a
hívôk a fehér kendôbe kötött, füstölt sonkát, fôtt tojást, tormát és kalácsot tartalmazó csomagot a mise végeztével megszenteltetik, majd otthon minden családtag kap egy szeletet a
szentelt ételbôl.
A húsvéthoz kötôdô népi hagyományok között talán az egyik
legjelentôsebb a hímes tojás készítése, melynek számtalan vál-

tozata ismert. Vannak, akik a megfôzött, befestett tojások héjára mintákat rajzolnak, méhviasz segítségével írókáznak, melyhez népi motívumokat is felhasználnak. Készülnek díszített tojások patkolással, dekupázs technikával, horgolt vagy kötött
burkolattal ellátva is. Festés történhet készen vásárolt festékkel
vagy a természetes színezôvel, vöröshagymahéjjal is.
A díszített tojás ajándékozása Magyarországon elsôsorban a
húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. Igaz a locsolkodáshoz manapság többnyire nem tiszta vizet, hanem illatos parfümöt használnak. A legények locsolási szándékának kifejezéséhez húsvétig könnyen megtanulható az alábbi versike:
Mentovics Éva: Meglocsolhatlak?
Kora reggel elindultam,
erdôn, mezôn jártam,
ringatózó tölgy tövében
kisnyulakat láttam.
Tojást cipelt mind a három:
lilát, sárgát, kéket
Ha nem bánod, én örömmel
meglocsollak téged.
(Becsei Andrásné)
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Gárdonyi Rendôrkapitányság

G Á R D O N Y I R E N D Ô R KA P I T Á N Y S Á G

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idô beköszöntével nemcsak a növények kelnek új életre, sajnos a bûnözôk is megjelenhetnek
a kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál,
annak reményében, hogy oda beosonva értéket találnak. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti
munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést a szabadban. Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal
a jó levegôn. Ahhoz, hogy jogsértés ne
rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogadják meg az alábbi bûnmegelôzési tanácsokat.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben
is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk,
a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
• Ha csak rövid idôre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy
éppen ismerôseinkkel váltunk pár szót,
akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
• A szellôztetéssel is legyünk óvatosak!
Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent
is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függôfolyosóra
nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhetô, hogy a kerti munka hevében fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint
pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón
keresztül a tettes gond nélkül bejuthat
otthonunkba, és észrevétlenül távozhat
értékeinkkel együtt.
• Ajtónyitás elôtt minden esetben
gyôzôdjön meg – pl. az optikai kitekintô
igénybevételével – az Önhöz érkezô személy kilétérôl. Ha idegenek csengetnek
be, szolgáltatást ajánlanak, rosszullétet
színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyével keresik Önt, ne engedje be ôket lakásába. A magukat „hivatalos személyeknek,” kiadó emberektôl is kérje el az igazolványát.
• Amennyiben a hívatlan vendég már az
Ön akarata ellenére belépett otthonába,
ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet
nélkül és hívjon segítséget.
• Érdemes házi leltárt készíteni az ér-

tékesebb vagyontárgyakról, feltüntetve
azok egyei jellemzôit, azonosító számát.
• Lehetôség szerint nagyobb összegû
készpénzt ne tartson otthon, ha mégis
pénzt tart lakásában, azt ne hagyja látható helyen, lemez, vagy pénzkazettában tárolja.
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre is. Ha gyanúsan
mozgó idegeneket látnak, jegyezzék meg
személyleírásukat, az általuk használt
jármû típusát, színét, rendszámát és hívják bizalommal a 107-es rendôrségi számot.
Szinte mindenki elôtt ismert, hogy a
leggyakoribb bûncselekmények jó része elkerülhetô lenne, ha jobban vigyáznánk magunkra, ha körültekintôbbek
lennénk. Az autófeltörések nagy része
alkalmi tolvajok mûve, mely óvatossággal és elôrelátással megelôzhetô. Az
utastérben hagyott értékek vonzzák a
bûnözôket. A mûszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen az

ülés alatt lévô táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem sikerül eltulajdonítaniuk semmit sem, a
rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük Önöket,
hogy – az áldozattá válás elkerülése érdekében – fogadják meg bûnmegelôzési
tanácsainkat!
• Soha, még rövid idôre se hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármû okmányait az
autóban!
• Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden
esetben vegyék ki a GPS készüléket a tartójával együtt, és a kivehetô rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben elôlapja
levehetô, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!

• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták csak elpakolni, ne hagyják
ôrizetlenül a gépkocsit!
• Mindig zárják be a jármû ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre távolodnak el a gépjármûvüktôl! Használjanak mechanikai védelmi eszközöket
(kormány-, pedál-, váltó- zárat) is a riasztóberendezés mellett!
• Ha módjában áll, vegye igénybe az ôrzött parkolókat, és az
értékmegôrzôket.
• A zárt, biztonságosabbnak vélt csomagtartó sem értékmegôrzô, ugyanis a
tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyithatja
azt, és onnan tulajdoníthat el értékeket.
Ezért kérjük, hogy értéket soha ne hagyjanak autójukban, még a csomagtartóban sem!
Az utóbbi években gyakori bûnelkövetési
módszer, hogy az elkövetôk ki-és beszálláskor megszólítják a kiszemelt áldozatot, majd különféle módon elterelik annak figyelmét, így a már nyitott

utastérbôl észrevétlenül eltulajdoníthatják az értékeit. A figyelemelterelô módszerek tárháza óriási, de leggyakrabban
valamilyen mûszaki hibára hívják fel az
elkövetôk a figyelmet, vagy útbaigazítást
kérnek, és amíg az egyik elkövetô eltereli a sértett figyelmét, addig a másik elköveti a lopást. Ez a módszer elôfordulhat
bevásárló központok parkolójában, de
benzinkutaknál és a közúton is.
Ha a körültekintô viselkedés ellenére
mégis bekövetkezne a bûncselekmény,
tegyen haladéktalanul bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-s telefonszámon. A rendôrök kiérkezéséig
a helyszínt ne hagyja el, azt a nyomok
sikeres keresése, rögzítése érdekében
lehetôleg ne változtassa meg.
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Diákigazolvány igénylés
Az 1. osztályok beiratkozásakor a diákigazolvány igénylést is meg kell tenni.
Folyamata:
1. Az igénylés megkezdése elôtt az Okmányirodában Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kell csináltatni, ami a beiratkozáskor le kell adni.
2. Ezen egy 16 karakterbôl álló NEK azonosító van, mely szükséges a diákigazolvány igényléshez
3. Díj: 1 400 Ft (a beiratkozás alkalmával kell fizetni)
Az okmányirodában az alábbi iratok szükségesek:
– Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy
– Személyazonosító okmány és lakcímkártya.
Az okmányirodai szolgáltatás ingyenes.

FELHÍVÁS
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Martonvásári Tankerülete fenntartásában
mûködô általános iskolákba történô beíratásra

Értesítjük az érintett szülôket,
hogy a 2014/2015. tanévre történô
általános iskolai beíratásokra
az alábbi idôpontokban kerül sor:
2014. április 28. 29. és 30. (hétfô, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a
szülô köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola elsô évfolyamára beíratni.
Az elsô évfolyamra történô beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:
1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (tartózkodási hely-állandó bejelentett lakcím hiányában),
2. a gyermek TAJ kártyája,
3. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértôi vélemény)
4. nyilatkozat a közös szülôi felügyeleti jog gyakorlására
5. hit és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozat
A felvételrôl elsô fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Gózonyné Szekeres Ildikó
Tankerületi igazgató
2014.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések,
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Intézmény: Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
2471 Baracska, Templom u. 19.
Intézményvezetô: Kárpáthegyi Józsefné
Település: Baracska
Körzet: Baracska község területén állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezô gyermek.

A káros energiaitalok
fogyasztásával kapcsolatban
Forrás: www.ofe.hu
(Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület honlapjáról)
„Évrôl-évre egyre több energiaitalt iszunk, tavalyi becslések szerint a sokszor káros hatású italok hazai piaca
14 milliárd forintot tesz ki.
A szülôk és a fiatalok nagy
része azonban nincs tisztában az italok okozta veszélyekkel. A túlzott fogyasztás
elsôsorban a fiatalokat érinti, az ô egészségük megôrzése
érdekében is adott ki közleményt több hazai élelmiszerbiztonsági és egészségügyi hivatal.
Magyarországon egyre többen fogyasztanak energiaitalokat
fáradtságûzôként,
aktivitásfokozóként, és ezeket a hatásokat emelik ki
a különbözô reklámok is.
Mennyire biztonságosak az
energiaitalok? – címmel, a
héten konferenciát szervezett
az Országos Tisztifôorvosi
Hivatal, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) és a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBIH). Az
esemény összegzéseként a
szervezô intézetek, közleményben hívják fel a figyelmet a mértéktelen energiaital-fogyasztás veszélyeire.
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az energiaitalok
koffeint, és más, a koffein hatását felerôsítô összetevôket
tartalmaznak. A forgalomban
lévô energiaitalok legtöbbjének koffein-tartalma pedig

igen magas, akár háromszorosa is lehet egy csésze kávéénak. Nagymennyiségû koffein fogyasztása elôidézheti a
koffein-túladagolás tüneteit:
erôs hányingert és hányást,
mellkasi fájdalmat, szapora
pulzust, nyugtalanságot, álmatlanságot, esetenként pánikrohamot. Aki nem szokott a koffeintartalmú italok
fogyasztásához (vagy 18 év
alatti gyermekek esetében),
annál a túladagolás akár halálhoz is vezethet – mondták
el a szakértôk.
Az energiaital által elôidézett
mesterséges pörgés megterheli a szervezetet, felborítja a normál életritmust, ami
újabb és újabb energiaital fogyasztására ösztönözhet. Az
ördögi kör vége egy kimerült, energiáját vesztett szervezet lesz, amely egészségkárosodáshoz vezet. Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, a megfelelô
mennyiségû alvás biztosítja az igazi energiát és jelenti
az egészség megôrzését – áll a
felhívásban.”
Szomorúan jegyzem meg,
hogy iskolánkban (tiltásunk
ellenére) több gyerek rendszeresen, szülôje tudtával fogyaszt reggeli helyett energiaitalt.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Bóbita Hírmondó
Napjaink ebben az idôszakban is gazdagon teltek, a Dávid és
Góliát címû bábjátékot tekinthettük meg a Habakukk bábszínház elôadásában, amit a gyermekek már izgatottan vártak. A
Bibliai történetet mesébe ágyazottan, a gyermekeket is bevonva, interaktív formában bábozták el. (1. kép)

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy a március 15-ei
mûsorral a nagycsoportosok készülnek. Idén a Maci csoport
toborzó játékát tekinthettük meg, majd a mûsor zárásaként az
óvoda dolgozói katonadalokat énekeltek. (2. kép)
Március 21-én, pénteken a telet és a betegséget megszemélyesítô
kiszebábot égettük el az óvoda udvarán (3. kép), ami meg is
hozta a jó idôt. Ez követôen tavaszköszöntô énekeket énekeltünk, zöldág járással egybekötve. (4. kép)
Megkezdôdtek a tavaszi munkák az óvoda udvarán, a Maci csoportosok örömmel vetették el a magvakat és a Pöttyös labda
csoportos gyermekek is lelkesen dugványozták el a hagymákat
a veteményeskertben. Reméljük, hogy az idôjárás is kedvezni
fog a zöldségeknek!
Anna és Zsani néni

Óvodai beiratkozás
1. kép: Dávid és Góliát c. bábjáték

2. kép: Március 15-ei mûsör

3. kép: Kiszebáb égetés

4. kép: Zöldág járás

Értesítjük a tisztelt szülôket, hogy a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás 16/2014. (II. 27.) határozata
alapján a 2014/2015. nevelési évre történô óvodai beiratkozás idôpontja a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda valamint a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda Szent László Regionális Tagóvodájában és a Mesevár Tagóvodájában:
2014. április 23., 8–16 óra között
2014. április 24., 13–16 óra között
2014. április 25., 8–12 óra között
A Szent László Völgye – Bóbita Óvoda Gézengúz Tagóvodájában:
2014. április 23., 13–16 óra között
2014. április 24., 8–16 óra között
2014. április 25., 8–12 óra között
1. Felvételi körzet: Kistérség településeinek közigazgatási területe, illetve szabad férôhely esetén más települések közigazgatási területe.
2. Jelentkezni: a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülô munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet a jelentkezési lap
kitöltésével. Jelentkezési lap letölthetô a www.ovoda.szlv
honlapról illetve az óvodától kérhetô.
3. Az óvodai beiratkozáskor: be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
4. Az óvodai felvételrôl az óvoda vezetôje dönt, és errôl írásban értesíti a szülôt 2014. május 30-ig. Az óvodavezetô felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni,
amelyet Martonvásár Város Jegyzôjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban, írásban benyújtani, a határozat kézhezvételétôl számított 15 napon belül.
5. Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24 §(3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, melyben az ötödik életévét
betölti a nevelési év kezdô napjától napi négy órában köteles
óvodai nevelésben részt venni. Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minôsül
6. Tájékoztatom a szülôket, hogy a három éves korú gyermek óvodai felvétele 2015. szeptember 1-tôl lesz kötelezô.
Némethné Keszthelyi Andrea
Intézményvezetô
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A Magyar Költészet Napja

Hozd el nekünk

a kedvenc versed!

Méltó megemlékezés és ünnepi mûsor
az 1848–49 es forradalom és szabadságharc emlékének

Ünnepi mûsorral március 14-én emlékeztünk meg azokról a hôsökrôl, akik elôször
mondták ki olyan erôvel azt, hogy szabadságot akarnak, hogy abba egész Európa beleremegett. Mindannyian ismerjük Petôfi, Jókai, Széchenyi vagy épp Kossuth szerepét és a hazájukért tett szolgálataikat, éppen ezért emlékezünk meg róluk
a mai napig. Ôk az etalon, az igaz államférfiak. A mai társadalmunk kevés dologban képvisel annyira egységes álláspontot, mint az ô megítélésükben.
Becsei Andrásné alpolgármester asszony
ünnepi beszéddel emlékezett meg a '48-as

forradalom eseményeirôl és a kivívott vívmányokról, amelyek a mai napig hatással
vannak közéletünkre, gondolkodásunkra.
Méltó, nagyszerû községi megemlékezésben lehetett részünk, amelynek a megvalósulásáért köszönet illeti a Kozma Ferenc
Általános Iskola 4. osztályos diákjait, továbbá az énekkarosokat elôadásukért, az
összeválogatott aktuális dalokért. Természetesen elismerés jár a felkészítôknek,
akik nélkül nem valósulhatott volna meg
a rendezvény. Reiner Renáta (énekkar),
Bodó-Bán Enikô,(tánc), Gráczer László
(technikai felelôs), Vranekné Járányi Csilla (felkészítô). Elismerés illeti a Baracskai
Dalkört.
Köszönet illeti a nemzeti színû drapéria
elkészítéséért a Kézimunka szakkört,
Minden segítônek és szülônek is hála és
köszönet jár, akik a háttérbôl támogatták
gyermekeiket és a rendezvény lebonyolítását.
Kupi Gábor, népmûvelô

A Baracskai Dráma Klub sok szeretettel meghívja Önt „versünnep” rendezvényére amelyet a Magyar Költészet
Napja tiszteletére szervez.
Kezdeményezésünk lényege, hogy
versszeretô embereket hozzunk össze,
akik elmondhatják kedvenc költeményüket. Korhatár nincs!

Jelentkezni lehet a faluhaz@gmail.com
e-mailen címen vagy személyesen a faluházban. Kérjük feltüntetni a szerzô
nevét a vers címét!
Határidô április 18.
A rendezvény helye: Faluház
Ideje: április 19., 17 óra

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Húsvét
Az Egyház legkimagaslóbb ünnepe a
Húsvét. Hitünk alapja Jézus halála és feltámadása. Úgy épül rá, mint ahogyan egy
ház az alapjaira. A kereszten Jézus magára vette bûneinket, leszállt a halál mélységeibe és feltámadásával megnyitotta az
utat, hogy újjászülethessünk egy új életre. Ez az istengyermeki élet kezdôdött el
bennünk a keresztség szentségében. Ez
a legnagyobb ajándék, amit csak kaphatunk húsvét misztériumából.
A húsvéti szertartások rendje
Nagycsütörtök 17.30 szentmise
Nagypéntek
17.00 keresztút
		
17.30 szertartás
Nagyszombat
17.00 szertartás
Húsvétvasárnap 8.30 szentmise
Szentté avatások
2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság
vasárnapján avatja szentté Ferenc pápa

két elôdjét, XXIII. János és II. János Pál
pápát a római Szent Péter téren. Mindkét
pápa személyiségébôl sugárzott az életszentség: Krisztus szeretete személyessé
és jelenvalóvá vált általuk. Megvalósították a bibliai felhívást: „mint ahogy szent,
aki meghívott benneteket, legyetek ti is
szentek bármilyen körülmények között”
(1Pét1,15). Példájuk legyen biztatás számunkra, hogy életünk Krisztus szeretetét
tükrözze mások számára!
Gyermekrajz-pályázat
„Legkedvesebb bibliai történetem” címmel hirdet gyermekrajz-pályázatot a székesfehérvári Szent István Mûvelôdési
Ház. A pályázók óvodás, kisiskolás és
felsô tagozatos egyéni kategóriában indulhatnak, egy alkotó egyetlen alkotással. Az alkotásokat A/3-as, A/4-es vagy
A/5-ös rajzlapon kell megvalósítani, szabadon választott technikával. A rajzok

hátoldalán a következô adatok szerepeljenek: az alkotás címe, a pályázó neve,
pontos postai címe, telefonszám, a pályázó pontos születési adatai, az oktatási intézmény neve és címe, évfolyam, osztály, a felkészítô pedagógus neve és e-mail címe. A borítékra rá kell írni a pályázat
címét: Legkedvesebb bibliai történetem.
A postára adási határidô 2014. április
30. A cím: Szent István Mûvelôdési Ház,
8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.
Egyházmegyei ministránstalálkozó
2014. május 17-én, szombaton az egyházmegye ministránsait várják Székesfehérvárra. A programok 10 órakor püspöki szentmisével kezdôdnek. A szentmise után vetélkedô, közös ebéd, elôadás és
meglepetés várja a fiatalokat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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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! A napokban – egyre közeledve Húsvét ünnepéhez – Máté evangéliumát (28,5–7) olvastuk református
vezérfonalunk szerint. Valóban ez a keresztyén ember reménysége, hogy Jézus,
feltámadásával, legyôzte a halált, s ez a
gyôzelem – amely az ôt követôk gyôzelme
is – a biztosíték, hogy egyszer mi is fel fo-

gunk támadni. Ám hogy ki mire támad
fel, az itt, földi életünkben megtett személyes döntésünkön múlik.
Ezzel az Igével és rövid gondolattal kívánok mindenkinek áldott, örömmel telt
Ünnepet!
Húsvéti alkalmaink:
április 16., 17 óra: nagyheti istentisztelet

(Kohn Zsolt lelkipásztor igehirdetésével);
április 18., 10 óra: nagypénteki istentisztelet;
április 20 és 21., 10 óra: úrvacsoraosztással egybekötött húsvéti istentisztelet.
Áldást és békességet kívánva:
Dombi Ferenc
lelkipásztor

KÖZÖSSÉG

Márciusi események
Színházi Világnap

za Doolittlet alakító Radnay
Csilla mûvésznô és a Henry
Higgins fonetika professzort
alakító Hirtling István mûvész
úr, valamint a számos többi
szereplô és közremûködô felejthetetlen színházi élményt
nyújtott a színpadon. Az
elôadás során elmerengtünk,
együttéreztünk, gyönyörködtünk, nevettünk és az élmények során feltöltôdtünk.
A korábbi években mindig
akadt lelkes szervezô, aki pár
havonta szervezett csoportos
színházlátogatást fôvárosunk
különbözô színházaiba. Aztán
volt szervezô, aki elköltözött
falunkból, mások egyéb okból
hagytak fel vele, így az utóbbi években csak egyénileg jártunk színházba, illetve más települések szervezôi által kaptunk lehetôséget. Megörültem, mikor a Nyugdíjas Klub
néhány lelkes tagja ismét belefogott a színházlátogatás szer-

vezésébe. A résztvevôk nagy
száma azt mutatja, hogy minden korosztály részérôl van
rá igény. Bízom benne, hogy a
közösség érdekében továbbra
is felvállalják a szervezést, ami
elismerésre méltó feladat, hiszen fel kell mérni az igényt,
meg kell rendelni a jegyeket, az autóbuszt, s össze kell
gyûjteni a költségek fedezetét.
A többi színházlátogató nevében köszönöm dr. Herczeg
Józsefné
Magdi,
Molnár
Józsefné Judit, Hajdu Józsefné
Ibike és Juhász Jánosné Babi
tevékenységét.
A Vörösmarty Színház 1962.
évi alapító okirata szerint
„Színházi célú mûvelôdési
intézmény”. Saját arculatának kialakítása 1983-tól
kezdôdött, addig bemutatók
szerepeltek a repertoáron.
1995. júniusának második felében jött létre egy társulati mag, amely azóta is folyton

bôvül és változik. 2005-ben
a színházat felújították. A
régi színházból csak a külsô
fôfalak maradtak meg. A korábbi belsô elrendezést teljesen szétbontották, a nézôtér
visszakapta színházi jellegét,
megszûnt az erkély, helyette
páholyokat alakítottak ki és az
egész nézôtér légkondicionált
lett. A gyors és látványos díszletváltozásokat korszerû technikával végzik.
Korábban többször, a felújítása óta azonban most jártam elôször benne. Számtalan színházban voltam már, de
véleményem szerint a nézôtér
kialakítása a színpad jól láthatása szempontjából ez a
legkedvezôbb. Tágas az elôtér,
jól mûködik a ruhatár. Hangulatos a kávézója, ahol választékos a kínálat. Minden
körülmény ideális a színházi elôadásokhoz, a kellemes
idôtöltéshez.

Sportöltözô átadás

lió forint kölcsönt nyújtott a
Sportegyesületnek a felújításhoz. A kölcsön visszafizetésére a felújítást követô elszámolás, illetve a támogatási összeg
MVH. által történô átutalását
követôen kerül sor.
A pályázati összeg azonban

nem fedezte a teljes felújítási összeget. Az EMMI-tôl sajnos az illetékes államtitkárság
bíztató ígérete ellenére sem
érkezett támogatás, így önkormányzatunk és két gazdasági társaság nyújtott további támogatást a felújítás befe-

jezéséhez. Azon felül – mint
ahogyan a Sportegyesület elnöke, Cseh József úr az ünnepélyes átadáson említette – több sportkedvezô helyi lakos is sok önkéntes munkát végzett. Kiemelte Baranyai
István, ifj. Fodor József, Ta-

A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyûlésén született
döntés alapján tartják 1961tôl március 27-én a Színházi
Világnapot.
A Színházi Világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a
színházmûvészet – és tágabb
értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen a színészek,
a színházi dolgozók elôtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Ezen a napon köszöntik a színészeket.
A Színházi Világnap elôestéjén
a helyi Nyugdíjas Klub szervezésében 40 fôvel Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban tekintettük meg a George Bernard Shaw színmûvébôl
és Gabriel Pascal Pygmalion c.
filmjébôl adaptált, Szikora János rendezésében színpadra
vitt My Fair Lady musicalt.
A két fôszereplô, a rikácsoló virágáruslányt, Eli-

Március 29-én verôfényes
délelôtt került sor a Kossuth
utcai sportpálya felújított
öltözôjének átadására. A felújításra elsôsorban a Baracskai
Sportegyesület által benyújtott pályázat illetve a pályázaton elnyert bruttó 10 millió
forint összegû támogatás adta
a lehetôséget. Mivel a Helyi LEADER Akciócsoportok
közremûködésével
igénybe
vehetô pályázati támogatásokat elôre meg kell finanszírozni – a képviselô-testület döntése alapján – Baracska Község Önkormányzata 10 mil-

Bejárat felôl

Elôtte

Felújítás után
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Pálya felôl

Elôtte

tai Sándor, Steigervald Ferenc
és Tóth István személyét, akik
kiemelkedôen sok munkával
segítették a felújítást.
A szalagátvágással, amit Cseh
József elnök és dr. Herczeg József Sportegyesületi vezetôségi
tag végzett el, (megjegyzem

Használtruha-gyûjtô

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal melletti beépítetlen ingatlanon – a szelektív hulladékgyûjtôk közelében – 2 db ECO-TEXTIL
használtruha-gyûjtôedény
került kihelyezésre. A
ruhagyûjtôt kihelyezô és
ürítô cég egy alapítványon
keresztül több nemzetközi karitatív szervezettel
együttmûködve segíti a rászorulókat az összegyûjtött
ruhanemûkkel is.
A felirattal ellátott gyûjtô
edénybe a feleslegessé vált,
tisztára mosott és becsomagolt textíl ruhanemût, lábbelit, játékot lehet elhelyezni. Kérjük, hogy vigyázzanak a gyûjtô épségére és
abba még véletlenül se helyezzenek el bármilyen más
szelektíven gyûjtött hulladékot!
Mivel néhányan eddig figyelmen kívül hagyták,
ezért ismételten kérjük,
hogy a szelektív gyûjtôk
mellett se szelektív, se
egyéb hulladékot ne helyezzenek el!

Felújítás után

mindketten sokat tettek a felújítás érdekében) átadásra került a kor követelményeinek
megfelelô vizesblokkal ellátott, szép, világos és kényelmes
öltözô. Az átadást követôen –
amelyen jelen volt a polgármester, a képviselôk többsé-

ge, a tervezô, a kivitelezô, a
Sportegyesület vezetôi és támogatói – megtekintettük a
létesítményt. A felújítással
egyidôben megtörtént a tereprendezés, a kidölô félben lévô
veszélyes fák kivágásra kerültek, de faültetésre is sor került.

2014. április
Bízom benne, hogy az öltözô
felújításával, a jó idô beálltával a labdarúgó fiatalok is nagyobb kedvvel, friss lendülettel, sportszerû, eredményes játékkal folytatják a tavaszi bajnokságot és egyre feljebb kerülnek csoportjuk tabelláján.
Abban is bízom, hogy minden helyi lakos, idelátogató
sportoló óvja és védi a létesítményt, annak környékét, hogy
hosszú távon büszkék lehessünk épségére, használhatóságára, tisztaságára, s egyre többen látogassák a helyi labdarúgó mérkôzéseket.
Becsei Andrásné

A múló idô sem gyógyította be a sebeket
A baracskai temetôben hétközi napokon kevesebb azoknak a száma, akik szeretteik
sírhalmait felkeresik. A közelmúltban özv. Csapó Istvánné
és családja járt kint, amikor is
egy terepjáró kocsi megállt az
ô kocsijuk mellett. Egy körülbelül negyven éven felüli férfi és két ifjú hölgy szállt ki, és
egyenesen feléjük tartottak.
Mint kiderült több ezer kilométert tettek meg lányaival
az alábbiak miatt.
A férfi orosz nyelven köszönt, majd elôvett egy mobil telefont és megmutatta
a családnak. A telefonon az
alábbi szöveg állt: „Hol van
az orosz katonák tömegsírja?” A család elsô pillanatban meglepôdött, majd Rozika néni találta fel magát és
közölte szeretteinek, hogy
az nincs itt a temetôben, hanem a falu szoborkertjében.
Ezután már nem számított,
hogy egymás nyelvét nem értik, hanem segítôkészen el-

mutogatták, hogy jöjjenek
utánuk. Nem nagy a távolság, Rozika néni és családja bekísérte ôket az emlék
mûvek terére Az orosz család kocsival közelítette meg
az orosz katonák síremlékét, majd kiszálltak. A döbbenet, de talán most e szó
nem is helytálló – ekkor következett be. Az orosz férfi mintha minden nap látogatta volna e sírhelyet, egyenesen ahhoz a márványtáblához ment, ahol a Nagyapja és alatta a Dédnagyapja
neve volt bevésve. Hogy mit
élhetett át lelkileg ezt csak
ô tudná elmondani. Távolból a Csapó család maga is
könnyezett, ahogy látták a
férfit ráborulni a márványlapra és könnyeinek szabad
utat engedve, eme nagy találkozásra majdnem hetven
év után. Majd odament a
kocsijához és egy sárgavirágos koszorút helyeztek el a
nagyszülôk neveit tartalma-

zó márványtábla elôtt. Hogy
meddig tartózkodtak itt nem
tudni, a baracskai család még
ma is hatása alatt áll e szomorú eseménynek. Számukra
annyi öröm származott, hogy
jókor voltak jó helyen és az
orosz család nem hiába tették
meg a több ezer kilométert.
***
Szomorúan kellett ta
pasztalnom, hogy községünk
lakói
közül,
valakik abban élik ki romboló, megalázó vágyaikat,
hogy a fent említett koszorút nap mint nap vagy az
árokba dobják, vagy pl. a
mai napon az emlékmû
melletti fára kötözték fel
magasan. Szerencsére éppen jöttek az Önkormányzat dolgozói, akik levették
és visszahelyezték.
Szeretném ezeknek a vandál embereknek a szíves tudomásukra hozni, hogy az ott porladó, mintegy hatszáz halott: idegen érdekekért,
nem önszántukból jöttek
ide harcolni és meghalni. De a XXI. században,
a háború után mintegy 70
esztendôvel, már legalább
annyi inteligenciával kellene rendelkezniük, hogy a
halottak nyughelyét illik
tiszteletben tartani.
Dr. Antal Ida
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Hasznos információk

Orvosi ügyelet

Fontosabb telefonszámok

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

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

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

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

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

Gyógyszertári ügyelet
Április 12–13.: Ráckeresztúr; 19–20.: Ercsi; 26–27.: Martonvásár;
Május 3–4.: Ráckeresztúr; 10–11.: Ercsi
Martonvásár.............................................................(22) 569-146
Ráckeresztúr.............................................................(25) 455-812
Ercsi:........................................................................(25) 505-790

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

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

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

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

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

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfôn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig

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

Községi Könyvtár

Újra
nyitva!

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

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

Impresszum

Elérhetô: kedd: 9–12 óráig, pénteken 12–20 óráig
Teleház Klub nyitva tartás: hétköznapokon 15–19 óráig

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô: Kupi Gábor népmûvelô, Faluház (30) 518-0587 | Tördelés: hammergrafika.hu | Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.)
a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: május 5. | Várható megjelenés: május 22.
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