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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
Február 26-án rendkívüli képviselôtestületi ülésre került sor, melyen jelen
volt Dr. Koltai Gábor, a Martonvásári
Járási Hivatal vezetôje. A képviselôk közül hiányzott Pintérné Bernyó Piroska
képviselô.
– Megalkotta testületünk a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét. (A rendelet e lapszámban megtalálható.)
– Döntés született arról, hogy annak a
baracskai diáknak, aki az elmúlt tanévtôl
kezdôdôen az Arany János tehetséggondozó program keretében folytatja gimnáziumi tanulmányait, testületünk a
2014/2015-ös tanévben is havi 3.000,- Ft
anyagi támogatást nyújt.
– Tudomásul vette testületünk a PIT Bizottság tájékoztatóját, melyet a civil szervezetek pályázati elszámolásának hiánypótlása teljesítésérôl adott.
– Határozat született, hogy a jelenleg a
Vértesaljai Vizi Társulat kezelésében lévô
helyi vízfolyásokat továbbra is a Társulat
kezelésében kívánja hagyni testületünk.
Az együttmûködés részletes feltételeirôl
pedig a késôbbiekben fog tárgyalni.
– 2015. március 1. napjától 2015. július 31. napjáig szóló határozott idôszakra
használatra bérbe adta testületünk a Baracska, Kossuth u. 74. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévô sportöltözôt
és sportpályát a Velencei-tavi Rögbi
Sportegyesületnek.
– 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal határozott a képviselô-testület arról, hogy
5,5 millió forintért megvásárolja a Baracska, Kossuth u. 44. szám alatti 780/2
hrsz-ú belterületi, lakóházas ingatlant.
(Igennel szavazott: Boriszov Zoltán,
Dr. Herczeg József, Dr. Majer András,
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné, személyes érin-

Országgyûlési
képviselôi
fogadóóra
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy Tessely Zoltán
országgyûlési képviselô úr
2015. május 8-án, pénteken
17.00 órakor fogadóórát tart
Baracskán.
Helye:
Polgármesteri Hivatal tanácsterme,
Baracska, Kossuth u. 31.

tettség miatt Csapó András nem vett
részt a szavazásban.)
Március 12-én ismét rendkívüli ülést tartottunk, melyen minden képviselô jelen volt. Az ülésen részt vett Dr. Varga
Márta a Martonvásári Járási Hivatal
hivatalvezetô helyettese.
– A napirendi pontok tárgyalása elôtt tájékoztatót adott a polgármester a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közötti eseményekrôl. A tájékoztatót tudomásul vette testületünk.
– Felülvizsgálatra és néhány pontjában módosításra került az Önkormányzat Képviselô-testületének Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2014.
(I.31.) rendelete, melyet 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal fogadott el a testület. (A rendelet módosítására igennel
szavazott: Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– A gárdonyi Rendôrkapitányság Baracska község közbiztonsága érdekében végzett 2014. évi munkájáról készült beszámolóját egybehangzó igen szavazatokkal
fogadta el testületünk.
– Nem került elfogadásra a KNYKK Zrt.
(Alba Volán jogutód társasága) Baracska község 2014. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója. A
testület utasította a polgármestert, hogy
a beszámolóval kapcsolatosan elhangzott
kérdéseket írásban tegye fel a KNYKK
Zrt. vezérigazgatója felé.
– Elfogadta testületünk a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és
az egységes szerkezetû Társulási Megállapodást.
– 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került a baracskai 780/2
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzôdés. (Igennel szavazott: Boriszov
Zoltán, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné
Dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné, Csapó András személyes
érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
– Képviselô-testületünk elfogadta Ócsa
Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1.
napjával történô csatlakozását a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.
– Elfogadásra került Fehér Gyula egyéni
vállalkozó beszámolója a nem közmûvel

összegyûjtött háztartási szennyvíz be
gyûjtésérôl, melyet a Közszolgáltatási
szerzôdés alapján nyújtott be. A beszámoló adatának ismeretében a képviselôtestület felkérte a jegyzôt, hogy a talajterhelési díj beszedésére vonatkozó gyakorlatot vizsgálja meg.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2015. évi közbeszerzési terve, mely nemleges.
– Úgy határozott testületünk, hogy a Székesfehérvári Járásbírósághoz nem delegál
bírósági ülnököt.
– 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal arról
döntött a képviselô-testület, hogy a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás útján pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter által hirdetett óvodai
kapacitásbôvítést célzó beruházások támogatására címû pályázatra. A beruházáshoz szükséges önerôt Baracska Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradvány terhére maximum 5 millió
forint erejéig biztosítja. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatokat határidôre
lássa el. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József,
Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– 6 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott képviselô-testületünk, készüljön megállapodás és a nyilvántartásában
szereplô rendezvénysátor leltárilag kerüljön átadásra a „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Alapítványnak úgy, hogy
a sátor használata szabályozott legyen.
Egyúttal utasította a polgármestert, hogy
a sátor használatára beérkezett kérelmet
azonnali határidôvel továbbítsa a „SZEVASZ” Alapítvány felé. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Dr.
Mayer András.)
– Panaszos levél érkezett egy lakostól a Petôfi utca állapotára. Képviselôtestületünk utasította a polgármestert, tájékoztassa a panaszost arról, hogy csak
abban az esetben tudja az önkormányzat
a Petôfi utcát megjavíttatni, ha az önkormányzati hitelfelvételhez szükséges engedélyt megkapja a kormánytól.
– Úgy döntött testületünk, hogy a „Rák
Ellen Fejér Megyében és a Térségben”
Alapítvány szervezésében, 200.000,- Ftért ajánlott nôvédelmi rákszûrést nem
rendeli meg.

2015. május

– Felhatalmazást adott képviselô-testüle
tünk a polgármesternek, hogy vegye fel a
kapcsolatot Tessely Zoltán országgyûlési
képviselô úrral és egyeztessenek, hogy
országgyûlési képviselôi fogadóórájának
ideje településünkön – lehetôsége szerint – 2015. május és szeptember hónapban legyen.
– Képviselô-testületünk visszavonta január 29-én hozott 7/2015. határozatát,
majd megállapította az önkormányzat
adósságot keletkeztetô ügyleteibôl eredô
fizetési kötelezettségeit 2016–2018.
évekre.
– Szóbeli tájékoztatást adott a jegyzô
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi
ellenôrzési munkatervrôl. A tájékoztatást
képviselô-testületünk tudomásul vette.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának képviselô-testülethez írott levelében foglaltak alapján megbízta testületünk a polgármestert, hogy a Kajászóról
Baracskára átjáró általános iskolai tanulók utaztatási költségeinek viselésére vonatkozóan kezdeményezzen tárgyalást
a tankerületi igazgatóval, Kajászó község polgármesterével és az iskola igazgatójával. Utasította a polgármestert, írásban tájékoztassa az iskolaigazgatót arról,
hogy a 2015/2016-os tanévtôl csak olyan
elsô osztályos gyermek vehetô fel az iskolába, akinek a szülei vállalják az utazási költségeket.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
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VÍZ-KJ Vízgazdálkodási Tervezô Vállalkozástól megrendeli a Kolozsvári, Templom és Széchenyi utcák csapadékvíz elvezetésének engedélyes tervezési munkálatait bruttó 700.000,- Ft összegért.
– Tájékoztatást adott a polgármester a
Kleibelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerülete igazgatójának levelérôl, melyben a mûfüves pálya
költségtérítésével kapcsolatosan adott választ.
– Az Országos Önkormányzati Szövetségek önkormányzati szolidaritásra felhívó
levelére válaszolva képviselô-testületünk
sajnálatosnak ítéli, hogy önkormányzatok önhibájukon kívül bizonytalan, rendkívüli helyzetbe kerülhetnek bizonyos
bróker cégek megszûnése, szabálytalan,
jogszabálysértô magatartása miatt, viszont a saját önkormányzati költségvetése biztonságát is meg kell ôriznie úgy,
hogy a segélyezési rendszer átalakításával az önkormányzati költségvetésbôl a
segélyek biztosítására fordítandó összeg
nagysága jelenleg rendkívül bizonytalan.
A képviselô-testület által elfogadott önkormányzati költségvetés egyébként is
igen feszes, ezért nincs arra lehetôsége,
hogy forrást szabadíthasson fel a bajba
került önkormányzatok megsegítésére.
– Egyebek napirendben az alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a posta részére 2015. január 8-án került elküldésre a parkolás problémájával kapcsolatos levél, de a mai napig nem érkezett vá-

lasz. A képviselô-testület javasolta, hogy
a vezérigazgatót keressék meg az ügyben.
– A polgármester bejelentette, hogy a
szabadságolási ütemtervnek megfelelôen
március 17-étôl 2 hét szabadságot vesz
igénybe.
Március 19-én néhány halaszthatatlan
döntés miatt vált sürgôssé a rendkívüli ülés, melyen részt Dr. Koltai Gábor,
a Martonvásári Járási Hivatal vezetôje.
Munkahelyi elfoglaltság miatt nem voltak jelen Pintérné Bernyó Piroska és
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselôk.
– Visszavonásra került a 62/2015.
(III.12.) képviselô-testületi határozat és
az önkormányzat adósságot keletkeztetô
ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettsége
újra megállapításra került az 2016-2018.
évekre.
– Döntés született a kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerûsítése címmel meghirdetett pályázaton való részvételrôl.
– Nem fogadta el testületünk az Ercsi
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2015. március 11-én kelt egyenlegközlô
levelében foglalt fizetési kötelezettséget.
– Testületünk hozzájárulását adta az Ercsi
Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek, hogy a heti 12
óra bôrgyógyászati ellátást 2015. május
1-jéig szüneteltesse és a kapacitáson belül
az óraszámot átcsoportosítsa.
Becsei Andrásné
alpolgármester

vül – fényvisszaverô mellényt kell viselnie. A kerékpárt fel kell szerelni két, egymástól függetlenül mûködtethetô, száraz és nedves idôben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, csengôvel, elôre fehér
vagy kadmium sárga, hátra piros fényt
adó lámpával, elôl egy fehér, hátul egy
vagy két piros színû fényvisszaverôvel,
és legalább az elsô keréken, legalább
2 db borostyán sárga színû oldalsó
fényvisszaverôvel. Az elsô és hátsó lámpa
a kerékpároson is elhelyezhetô, a lámpák
villogók is lehetnek.

A múlt évben módosított szabályozás
lehetôvé teszi a kerékpárosok részére alkohol fogyasztását, azonban továbbra is
elôírás, hogy a jármû biztonságos vezetésére képes állapotban le-gyenek.
A kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét célozzák az egyre több helyen
kiépülô kerékpárutak és kerékpársávok,
melyek használata nem lehetôség, hanem
kötelessége a kerékpárral közlekedôknek.
Ott, ahol kerékpárút vagy kerékpársáv
található, tilos az úton kerékpározni.
A fenti szabályok betartását a Gárdonyi Rendôrkapitányság az elkövetkezô
idôszakban kiemelten fogja ellenôrizni.
A szabályok megszegôi szabálysértést követnek el, ha büntetésre kerül sor, annak
összege legalább 5.000 Ft, de elérheti a
150.000 forintot is.
Ne feledjék, hogy a közlekedési szabályok az életük védelmében íródtak!

R E N D Ô R KA P I T Á N Y S Á G
A Gárdonyi Rendôrkapitányság illetékességi területén, a Velencei-tó partján majdnem végig kiépítésre került a kerékpárút,
amelyen az ide látogató, pihenésre vagy
sportolásra vágyók közel 28 km-en gyönyörködhetnek a Velencei-tó szépségeiben.
Jelenleg a Dinnyés – Pákozd közötti szakaszon nincs kiépített kerékpárút.
Az egyre nagyobb népszerûségnek
örvendô kerékpáros közlekedésnek sajnos árnyoldalai is vannak, a kerékpárral közlekedôk számának emelkedésével
együtt jár az ôket ért, vagy általuk okozott balestek számának emelkedése is. A
közúti közlekedés egyik legvédtelenebb
résztvevôirôl lévén szó, ez szinte minden
esetben sérüléssel jár. Ezek elkerülésének
legbiztosabb módja a közlekedési szabályok maradéktalan betartása.
A legfontosabb, hogy a kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, és a kerékpárt
hajtó személynek – lakott területen kí-

Jó utat, és balesetmentes közlekedést
kíván a Gárdonyi Rendôrkapitányság!
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Elektronikai hulladékgyûjtés
A ROLFIM Szövetkezet és Baracska Község Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyûjtést szervez,
amely során mindenki ingyen leadhatja összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje:
2015. április 25. (szombat) 08:00-11:00 óráig
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye:
Baracska, Kossuth u. 44.
(Kossuth és Petôfi utca találkozásánál lévô ingatlan udvara.)
Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
Gyûjtés szervezôi elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Baracskán szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok
begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést és kezelést igényel
– azaz nem gyûjthetô a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék
a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezô anyagot
– nehézfémet (ólom, kadmium, higany,
króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentôs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy
részük ma mégis hulladéklerakókba,
erdôszélekre, illegális lerakókba, vagy
illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél na-

gyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentô mérgezô anyagok
ellenôrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbôl.
Védjük együtt környezetünket!
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyûjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden ami valaha árammal, elemmel,
akkumulátorral mûködött”.
Azok számára, akik, nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretû,
nagytömegû e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehetô a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében a szervezôk vállalják az összekészített eszközök elszállítását Baracska
területén, amennyiben legalább 100 kg

e-hulladék gyûlt össze. Ez a mennyiség
kb. 3–4 db nagyméretû mûszaki tárgy
(pl.: hûtô, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne
helyezzék ki ôrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhetô a berendezések fosztogatása, illetve a környezet
szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és
egyéb, gazdasági intézmények stb.) bejelentését is, s igény szerint a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen
igazolást állítunk ki az átvételrôl.
Az igények bejelentését a 06-1 26902-34-es telefonszámon várjuk 2015.
április 23-ig munkanapokon 08:0016:00 óráig. A bejelentésben telefonos elérhetôséget is kérünk megadni, a begyûjtô járat megtervezését
követôen szükségessé válhat az elszállítás idôpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetôséget
biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTISziget Ipari Park alatti telephelyén
használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket
térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra
között. Elektronikai hulladékgyûjtéssel
kapcsolatosan érdeklôdni szintén a
06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttmûködô munkájukat köszönjük!

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Hogyan NE fejlesszük és szépítsük Baracskát!
április eleji akciók
• Bár még nem érkezett el az ideje a szabadtéri fürdôzésnek, az
iskola mögötti szabadidôparkban lévô homokozó fa keretének
egyik oldalát beküldték a tóba fürödni.
• A konyha épületének faláról a gázóra szekrénye kívánkozott
le, s a nyomokból ítélve voltak, akik ebben segítséget nyújtottak.
• Úgy tûnik, hogy a mûfüves pályának sok ásványvízre van
szüksége, ugyanis a zárt kapujú kerítésén belül szinte minden
hétvégén található jó néhány üres palack.
• A Kossuth és Templom utca közötti kisköz egyik szeméttároló edénye elôször becsavarodott majd hogyan-hogyan sem, de

lecsavarodott tartóoszlopáról, tartalma egy részét a szellô szárnyaira ültette, másik részét az árokba küldte, és talán azért,
mert fémbôl volt, útra kelt. (Ha valaki találkozna vele, ne tétovázzon, tüstént helyezze vissza, mert tartóoszlopa és az eldobott
szemetek hiányolják!)
• A játszótéren sem érezte jól magát a homokozó keretének
egyik hosszabbik oldala, néhány forgácsdarabot hátrahagyva,
egy hûvös reggelre – lehet, hogy egy kályhába kívánkozott? De
lehet, hogy csak az a nagy szög szúrta, amivel másik oldaltársához volt erôsítve. Csak hogy az a szegény nagyméretû, megfeszített szög szúrós szemekkel sóvárgott utána, de szerencsére
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volt, aki észrevette, és így nem sebesítette meg azt a kisgyereket,
aki a homokozó felé indult.
• A játszótéren elhelyezett fából készült kuka, valószínûleg
megérezte a tavaszt, oldallécei, mint a szerelmesek követték
egymást. De vajon hova? S tényleg csak a tavasz miatt?
• Egy hétfôi reggelre a Polgármesteri Hivatal udvarán látszottak a hétvégén feltehetôen nem hivatalos ügyintézés célzatával
odalátogató illetéktelenek nyomai. Ugyanis az elôzô hetekben
földbe ültetett árvácskák élettelenül feküdtek szanaszét az ud-
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varon, a kuka a lökdösôdéstôl vagy a rugdalózástól elájulva,
tartalmát magából kiadva ugyancsak az udvar közepén várta,
hogy valaki elsôsegélyben részesítse.
Lehetne még sorolni, mert szinte minden napra akad valami újdonság. Itt-ott egy magára hagyott, szeméttel megtöltött zsák,
gépjármû gumi, árokba dobott szemétgyûjtô edény, összetört
pad, miegymás.
Becsei Andrásné
alpolgármester

NEMZETI ÜNNEPÜNK

Március 15-i községi ünnepünkrôl

„Igazán felemelô érzés, hogy a mai napon, örök nemzeti ünnepünkön, meleg baráti közösségben, együtt ünnepelhetünk.” E
szavakkal köszöntötte Tessely Zoltán országgyûlési képviselô úr
a községi ünnepen megjelenteket.
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!”
Idézte Petôfi Sándort, kinek e minden magyart megszólító soraival indult dicsôséges útjára az 1848-as forradalom. Az útra,
amelyen megszületett a magyar lelkekben, az az áldozatvállaló
szeretet magyar nemzetünk iránt, amelyet ma is magyarságtudatként élünk meg.
Gyermekeink már elsô öntudatos pillanatuktól kezdve tanulják, milyen volt 1848’49 – mondotta. Már az óvodában lelkesedéssel éneklik a ’48-as nótákat, büszkeséggel viselik a kokárdát a szívük felett,
megérzik és megértik e történelmi sorsforduló lelkületét.
Egyetlen más nemzeti ünnepünkhöz
sem kötôdik ennyi egyetértés, ennyi érzelem, ennyi büszkeség. Nincsen a történelmünkben 1848. március tizenötödikéhez fogható, amellyel ilyen szoros lenne a kapcsolatunk, amely ennyire
egyértelmûen része lenne hagyományainknak.
A magyarságtudat, a hazaszeretet, a tenni akarás, a bátorság és
a kitartás vezette örök sikerhez a ’48-as forradalmat. Az 1848
áprilisában felelôs, dolgozni, építeni akaró, és változtatni képes
emberek álltak országunk élére. Olyan vezetôk, akik nem pusztán a nyugati minta másolásába fogtak, hanem az ország saját
pályáját keresték. Az ô bátorságuk a mi ünnepünk ma - hangsúlyozta.

Eleink is tudták, a szabadság és függetlenség jelszavaira felelôs
kormányzást és alkotmányos rendszerváltást kell építeni, hogy
végre kezébe vehesse a magyar nép a saját sorsát, még ha az
nem is tetszik sokaknak. E tudatossággal sikerült a ’48-as tavasz
forradalomi eseményei után, egyetlen nyár alatt erôs, jó törvényekkel megalapozott, korszerû állam alapjait lerakni. Ilyen rövid idôn belül sikerült gyökeresen új és minden korábbinál jobb
irányba kormányozni az ország szekerét!
Ma sem adhatjuk fel a már megszervezett szabadságot! – mondta a képviselô úr.
Megjegyezte: ’48-as eleink bebizonyították, csak a bátrak írhatják be magukat,
arany betûkkel egy nemzet szívébe. Csak
a bátrak, a rettenthetetlenek lehetnek képesek a gyôzelemre. Köszönjük a bátorságukat, a hitüket, a hazaszeretetüket, az
önfeláldozásukat, a példamutatásukat, az
emberi tartásukat, amely minket, magyarokat, a világ számára eggyé tett a szabadsággal és örökre megtanított arra, hogy a
szabadságot nem lehet kiérdemelni vagy
megszolgálni, nem lehet ajándékba kapni vagy megörökölni; a szabadságért nekünk, magyaroknak mindég küzdenünk
kell. Így volt ez 1848-ban, 1956-ban, de
így volt ez 1989-ben és így van ez ma is.
Legyünk hát büszkék eleinkre!
Tanulva tôlük, legyünk büszkék magyarságunkra! Tegyük a nekünk szentelt feladatainkat a legjobb tudásunk szerint, mert élô,
összetartó közösséggé kell formálódjunk ismét, hiszen együvé
tartozunk mi magyarok, itt a Kárpát-medencében. Ne kétkedjünk tovább a jövôben, de hittel a lelkünkben, tegyünk meg
mindent, hogy nemzetünk hagyományain alapuló, megújult
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magyar világunkat egységes, erôs, sikeres magyar nemzetté tegyük újra! – lelkesítette a közönséget.
Mondjuk ki közösen, újra: Magyarország nem hagyja magát!
Nem engedünk értékeinkbôl! Nem engedünk a kimondott, hétköznapi igazságainkból! Nem engedünk az elért sikerekbôl. Hiszem, hogy összefogással, együtt van elég erônk hozzá! Hittel a
lelkünkben, hiszem, van elég erônk hozzá, hogy ma is meg tudjuk védeni értékeinket!
1848, a hitében és önbecsülésében erôs magyar nemzet
gyôzelme volt. Legyen ez így 2015-ben is. Isten áldja kedves
mindnyájukat! Fejezte be ünnepi beszédét a képviselô úr.
Ezt követôen a Kozma Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulói, majd a Baracskai Dráma Klub tagjai adtak színvonalas
mûsort.
Baracska Község Önkormányzata képviselô-testületének nevében köszönetemet fejezem ki Tessely Zoltán országgyûlési
képviselô úrnak, hogy jelenlétével és az 1848-as sikerek-
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re emlékeztetô beszédével megtisztelte községi ünnepünk
résztvevôit. Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok úrnak a Középdunántúli BV. Intézet intézményparancsnokának, Dr. Sági János ezredes úrnak, a Gárdonyi Rendôrkapitányság vezetôjének,
Horváth Bálint úrnak, Martonvásár Város Önkormányzata alpolgármesterének, a Fejér Megyei Közgyûlés tagjának, és minden résztvevônek, hogy meghívásunknak eleget téve jelen voltak emlékünnepünkön.
Köszönet az iskolai tanulóknak és felkészítôjüknek, Adorjánné
Vadas Katalin tanárnônek, valamint a drámaklubosoknak és
felkészítôjüknek, Kupi Gábor mûvelôdésszervezônek, hogy
mûsorukkal hozzájárultak a méltó megemlékezéshez.
Becsei Andrásné
alpolgármester
(Tessely Zoltán képviselô úr ünnepi beszéde kivonatosan került lejegyzésre.)

FA LU H Á Z

A Költészet Napja
Hazánkban 1964 óta József Attila születésének napján, azaz április 11-én ünnepeljük a Költészet napját. Ennek
tiszteletére hívtuk meg idén április 11-én körünkbe Simándi Péter
elôadómûvész urat, aki egy József Attila verscsokrot hozott magával. Reményik Sándor és Ady
Endre egy-egy versét is elszavalta, valamint idézett Márai Sándor
Füveskönyvébôl is. A mûvész úr tagja a Magyar Állami Operaháznak, rendszeresen szervez elôadóesteket, többször ösztönözve az ifjúságot is a költészet
mûvelésére. Szívesen fogadta javaslatomat, hogy néhány helybéli versszeretô fiatallal egészítse ki repertoárját, így még
színesebbé téve az elôadás színvonalát.
Verset mondott Antal Ida, Bagdi Zsófia,
Siklódi Gellért, Homolya Kinga, Szilágyi

Szabina. A fellépést követôen egy jóízû
pogácsakóstolás mellett lehetett a tapasztalatokat megbeszélni.
A rendezvényt támogatta: Baracska Község Önkormányzata és a megyei Vörösmarty Mi-

hály Könyvtár. A rendezvény kifejezô és
ízlésesen elkészített díszletei, amik segítettek megteremteni az est hangulatát,
Szánthó Andrea és Péteri Lôrinc keze
munkáját dícséri.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô
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Változás

Tisztelt Gazdálkodó!
Ez úton szeretném értesíteni Önöket, hogy Kutasiné Széles
Zsaklin, valamint Kovácsné Holecz Gyöngyi helyett fogom ellátni a falugazdász feladatokat az alábbi településeken:
Baracska, Kajászó, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Ráckeresztúr,
Ercsi
Az ügyfélfogadási idôt többnyire a megszokott helyen és idôben
tartom.
Hétfô: 08.00–12.00 óráig	Ráckeresztúr Polgármesteri Hivatal
12.30–16.00 óráig Ercsi Mûvelôdési Ház
Kedd: 08.00–16.00 óráig Martonvásár Város Háza
Szerda: 08.00–12.00 óráig Kajászó Polgármesteri Hivatal
12.30–16.00 óráig Gyúró Polgármesteri Hivatal
Péntek: 08.00–13.00 óráig	Székesfehérvár Falugazdász iroda
(Budai út 9–11.)
Az ügyfélfogadási idôn kívül keressenek bátran a 06-70/ 4893882-es telefonszámon, illetve a gulyas.nikoletta@nak.hu e-mail címen.

***
Elkezdôdött a területalapú támogatások benyújtási idôszaka, mely várhatóan május 15-én fog lezárulni.

Ebben az átmeneti idôszakban ôstermelôi igazolvány érvényesítését csak sürgôs esetben végzünk,az ügyfélfogadási idôk is változhatnak, ezért szíveskedjenek ezzel kapcsolatban elôzetesen
telefonon (06-70 4893-882) érdeklôdni.
Aki velem kívánja a támogatását benyújtani a zökkenômentes

ügyintézés érdekében szíveskedjen idôpontot egyeztetni nálam a 06-70 4893-882-es telefonszámon, illetve a
gulyas.nikoletta@nak.hu email címen.

***
Felhívjuk a figyelmet, hogy az állatjóléti támogatások 2015. évben is igényelhetôk!

Az állattartók a baromfi ágazatban igénybe vehetô állatjóléti támogatások feltételeirôl szóló 139/2007 (XI.28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehetô állatjóléti támogatások feltételeirôl szóló 140/2007 (XI.28.) FVM rendelet alapján, baromfi és sertés állatjóléti támogatási kérelmet nyújthatnak be az elôírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezésére.
2015. I. negyedévére vonatozóan a kérelmeket 2015. április
30-áig kell benyújtani a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megyei kirendeltségeihez.
A baromfitartóknak ezúton hívjuk fel a figyelmét arra is, hogy
az elsô negyedéves baromfiágazati állatjóléti támogatások
igényléséhez szükséges szakmai ellenôrzési lapokat, illetve az
igazoló dokumentumokat április 15-ig kell eljuttatniuk ellenjegyzésre a Baromfi Termék Tanácshoz.
A felhívás elérhetôsége: http://tudas.nak.hu/hu/talattartaalatjollet/8849-allatjoleti-tamogatasok-2015-evben-isigenyelhetok?tagid=364 valamint
http://tudas.nak.hu/
hu/esemenyek-cikkek/8850-baromfi-es-sertes-allatjoletitamogatasok-i-negyedeves-igenylese
Gulyás Nikoletta
falugazdász

ÓVODAI HÍREK

„Nem fúj már és nem havaz,
Itt van, itt van a tavasz!”
A tavaszi ünnepek megnyitójaként
március 10-én a KÁKICS zenekar
közremûködésével toborzó játékokat
játszhattak a gyermekek. Megismerkedtek a hangszerekkel, különbözô címereket, jelképeket ábrázoló zászlókkal. Nagyon jó hangulatban telt el ez a délelôtt,
hiszen nem volt olyan kisgyermek, aki ne
táncolt és énekelt volna.
Március 15. Nemzeti Ünnep. Ekkor ünnepli a magyar nép az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Ezen a napon Pesten a „márciusi ifjak”
kirobbantották a forradalmat az elnyomás ellen. Felolvasták a Tizenkét pontot,
Petôfi elszavalta a Nemzeti dal címû versét. Nemzeti színû kokárdát tûztek a ruhájukra, a francia forradalom mintájára.
A trikolor kokárda ma is jelkép, az ös�szetartozás jelképe. A szabadságharcot a
magyar honvédek a nemzeti függetlenségért vívták.
Minden óvodás tudja, hogy milyen zászlóval ünnepeljük március 15.-ét. Ezen

a napon piros-fehér-zöld nemzeti színû
zászlókat tûztek a házak falára és kokárdát a ruhájukra az emberek.
Erre az alkalomra óvodánk is ünnepi
díszt öltött. A március 15.-ét megelôzô
két hétben folyamatosan ráhangolódtunk az ünnepre. Beszélgettünk arról,
hogy ki volt Petôfi Sándor, milyenek voltak a katonák régen és most, milyen volt
a magyar huszárok ruhája, milyen volt a

közlekedés abban az idôben (lovaglás),
milyen fegyverekkel harcoltak. A gyermekek munkáival feldíszítettük az óvodánkat: festettek zászlót, kokárdát, virágokat, készítettünk csákót, lovas huszárokat, a lányoknak pártát, a fiúknak sisakot.
A játéktevékenységek során építettek a
gyermekek várat, és katonás játékokat
játszottunk. A játékidôben huszárokká
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változtak a fiúk -az általuk hajtogatott
csákók segítségével- és felelevenítettük a
kis „menetelôs énekeinket” (Aki nem lép
egyszerre…, Ennek a gazdának…).
Idén a Pöttyös labda csoportos gyermekek látványos kis mûsorral álltak ki a többi óvodás elé. Az ünnepség elôtt már napokkal megkezdtük az érzelmi ráhangolódást, elôkészítést. Megmutattuk a gyermekeknek a nemzetiszínû ruhákat, fel
is próbálhatták, a fiúk a lovacskákkal és
kardokkal játszhattak.
Piroska néni és Szilvi néni közremû
ködésével a gyerekek egy kis kerek történetet játszhattak el, amelyet áthatott a
tavaszváró, felhôtlen játék, amit megszakított a csatába hívó toborzó. A mûsort
a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetû dallal indítottuk. A lányok tavaszváró mondókákat, verset, éneket játszottak, többek
között:
„Nem fúj már és nem havaz,
Itt van, itt van a tavasz.”
A jó idôt a „Süss fel Nap” kezdetû dallal hívogatták. Ezután a fiúkat hívták a
játékba, közösen eljátszották a Fehér-
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vári kapitány…, Ennek a kislánynak…,
Körtéfa…, Ennek a gazdának… kezdetû
népi dalos játékokat. Az önfeledt játékukat megszakította a fiúk csatába hívó toborzója:
„Pest megyébe verbuválnak,
Most szedik a katonákat.
Gyere pajtás katonának,
Jobb sorod lesz, mint apádnak.”
A fiúk lóra kaptak és indultak a csatába,
a kislányok a „Fut szalad a Pejkó” címû
dallal búcsúztak tôlünk. A mûsort lezárta
a hôsökrôl való megemlékezés:
„A katonák, a katonák
ôk is voltak gyerekek,
ezért védik úgy a hazát,
mint a játszótereket.
Azt akarják béke legyen,
és mindenütt szeretet,
hogy játéban nôjenek fel
ezután is a gyerekek.”
A sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét,
mert a gyerekek elôadása nagy sikert ara-

tott a többi óvodás és az óvoda dolgozóinak körében.
Az óvó nénik egy kis meglepetéssel is készültek erre az alkalomra. A Pöttyös labda csoport mûsora után a felnôttek énekeltek a gyerekeknek. A délelôtt zárásaként, pedig népi táncház volt, ahol minden kisgyermek, óvó néni és dajka néni
jót mulatott.
Örömmel tapasztaltuk, hogy óvodásaink
lelkét megérintette az ünnep méltósága.
Megsejtettek valamit a hazaszeretetrôl,
a szülôföld tiszteletérôl, hiszen a nemzeti érzéseink jelentôsége a közös éneklésben, a népi dalos játékokban, táncokban,
vers- és mesemondásokban, kézmû
veskedésben, a közös együttlétben, az ünnepi öltözékben, a viselkedésben van.
Kôszegi Szilvi néni

„Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske”

A húsvétvasárnaphoz és az egyéb tavaszi
vasárnapokhoz kapcsolódó zöldág-járás a
tavaszt, a természet megújulását jelképezô
énekes játék, amit az óvodánkban is minden évben eljátszunk a gyermekekkel. Régen a lányok, esetleg a legények is a falu
egyik végén kézfogással sorba álltak. A
sor mindkét végén kaput tartottak zöld
ággal a kezükben. A sor egyik vége átbújt a sor másik végén lévô kapu alatt,
így mentek végig a falun. A dal elsô három sorát a két kaput tartó énekelte egymásnak felelgetve. A „Bújj, bújj...” részre
megkezdôdött a kapun való átbújás.

Az óvodában március 20-án délelôtt a
Katica csoport készült tavaszköszöntô
versekkel, énekekkel. A zöldág-járáshoz
kapu alakú zöld ágat hajlítottak, amit
körbe fontnak a már éppen rügyezô szomorú fûzfavesszôvel. A kaput színes szalagokkal is díszítették, és a húsvét közeledtének jelzéséül hímes tojásokat is
függesztettek rá. Miután a gyermekek
népi ruhát öltöttek magukra, minden
csoportot meghívtak a tavaszköszöntô játékra a tornaszobába. Végezetül tavaszcsalogató zöldág-járást népi gyermek
tánccal zártuk.

Március 20-án délután pedig húsvéti
kézmûves délutánt tartottunk az óvodában, amelyre szeretettel vártuk a kedves
szülôket és gyermekeket. Készítettek húsvéti tojástartó báránykát, berzselhettek
tojást, kukoricacsuhéból készítettek nyuszit és tojástartó kosárkát, illetve a barka
ágra madárkát varrtak. A kézmûves délután végén a dajka nénik apró süteményekkel és szörppel kínálták a gyermekeket. Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát, és hogy idén még többen eljönnek
az ilyen, és ehhez hasonló közösségépítô
rendezvényeinkre.
Az óvoda elkövetkezendô eseményei: április 27-30-ig szelektív hulladékgyûjtés
(PET palack, papír gyûjtés), május 6. gyereknapi kirándulás, május 20. nagycsoportosok kirándulása (A kirándulások
idôpontja még változhat!).
Évzárók, anyák napi ünnepély idôpontja:
maci csoport május 26, katica csoport
május 27, pöttyös labda csoport május
28, alma csoport május 29. Az ünnepségek minden nap 17:00-kor kezdôdnek
az óvoda tornaszobájában. Az ünnepségre szeretettel várunk minden szülôt,
nagyszülôt.
Anna néni
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Mozogni, mozogni,
mozogni...
Dr. Kolumbán Ottilia belgyógyász-háziorvost
kérdeztük az Ercsi EFI programjairól

Hogyan fogalmazná meg röviden a program lényegét?
Átfogó programban vehettek részt a kistérség lakói. Minden
korosztály találhatott magának olyan klubot, szûrôvizsgálatot,
mozgásformát, tánc- vagy fôzôtanfolyamot, ahol jól képzett
szakemberek irányításával, kellemes környezetben és hangulatban ismerhették meg saját egészségük állapotát, diétás tanácsokat kaphattak, vagy éppen magánéleti konfliktusukat rendezhették jól megszervezett összejövetelek keretében.
Baracskán a betegek, a lakosok saját háziorvosaikkal oldott
hangulatú klubfoglalkozások keretében találkozhattak, beszélhettek problémáikról. Ennek a kajászói és a martonvásári lakosokhoz is eljutott a híre a jól megszervezett tájékoztatásnak köszönhetôen. Közösségépítés tekintetében sokat léptünk
elôre!
Az egészséges életmódra nevelés, szoktatás Ön szerint lehetséges-e bármilyen korosztálynál, vagy vannak arra fogékonyabbak?
Úgy gondolom, hogy ez fejben dôl el. Van, aki a gyermekeit
az egészséges életmód szerint neveli, nem csokoládét, édességet
vesz, hanem gyümölcsöt. Fehér kenyér helyett teljes kiôrlésû
kenyeret tesz az asztalra, megint más a második infarktus vagy
egy szívmûtét után kezd el fogyni, rendszeresen mozogni és
dobja el a cigarettát.
Beváltották-e a programok azokat a várakozásait, amelyeket
a program indulásánál elôzetesen megfogalmazódtak Önben?
Mondana példát?
Mindenképpen beváltotta! Remélem, lesz folytatása a megkezdett munkának.
Az általam vezetett krízis klubfoglalkozások egy részénél két
végzôs pszichológus hallgató is részt vett Martonvásárról. A fiatalabb harmadik diplomáját szerezi majd pszichológiából, élelmiszeripari mérnök, fôiskolai adjunktus. A korosabb hölgy ötvenes, vegyész, jövôre diplomázik pszichológiából. Jól érezték magukat, színvonalasnak találták a klub munkáját, jelezték,
hogy jövôre is, ha lesz lehetôség, jönnek. Volt olyan résztvevô,
aki hetente járt pszichológushoz Budapestre. Örömömre szolgált, hogy a krízis-klub pótolta az addig megszokott, komoly
költséget jelentô magánrendeléseket. Tudtommal a hölgy azóta
nem jár pszichológushoz.

Ha most indulna egy hasonló program, milyen tanácsot adna
a szervezôknek, mi történjen másképp?
A szervezôk mindent megtettek a programok népszerûsíté
sében, a résztvevôknek meg minden segítséget megadtak, amit
ezúton pácienseim nevében is megköszönök. Ha még lesz új
lehetôség, akkor javasolni fogom, hogy még több mozgással
kapcsolatos programot szervezzünk, mozgósítsuk az embereket. Mozogni, mozogni, mozogni... Ezt kellene!
Melyek voltak azok a leghatékonyabb programok, amelyeknek eredményérôl máris beszélhetünk?
Szerintem mindegyik hatékony volt a maga módján. A lakosoknak lehetôségük volt egészségi állapotuk illetve érdeklôdési
körük szerint becsatlakozni a számukra leginkább testhezálló
programokba. A legtöbben a diétás és életmód tanácsadást vették igénybe községünkbôl. Súlyfelesleggel sokan küzdenek, a
cukorbetegek aránya is jelentôs. Jó lett volna, ha a mozgásterápiákra is ugyanilyen szép számban jelentkeznek, igen nagy szükség lenne rá! Hiszem, hogy a rendszeres gyaloglást, túrázást is
meg lehet szerettetni az emberekkel. Lehetôség és idô kérdése...
Az EFI-vel a projekt ezen szakasza után megszûnik a kapcsolat?
Az EFI munkatársaival személyesen, telefonon, e-mailen tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. Az emberi kapcsolatok nem
szûnnek meg, ha egy program lezárul. Én az Ercsi Szakorvosi Rendelôintézetben is rendelek, így legtöbbször személyesen beszéltük meg a tennivalókat. Köszönöm Sárdi-Fekete Nikolett projektvezetô Asszonynak és Dr. Nánási Judit szakmai
vezetônek a lehetôséget és a segítséget valamint minden kedves programban résztvevô kollégának a programban való részvételt!
Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek!
dr. Kolumbán Ottilia, belgyógyász-háziorvos
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Egy jó szóra, egy ölelésre mindenkinek szüksége van
Dr. Mayer Andrást a baracskaiakról, egészségükrôl és az eltelt idôszakkal kapcsolatos gondolatairól faggattuk
Hogyan jellemezné a baracskai emberek egészségi állapotát?
Miután betegekkel találkozom, nyilván a nagyobbik része beteg. Véleményem szerint nagyjából olyan állapotokat találunk
itt, mint az ország bármelyik pontján. Nagyon sok lelki problémával küzdô ember van. Ugyanazok a mozgásszervi betegségek
jelentkeznek, a stressz következtében szív- és érrendszeri panaszok, vérnyomás, cukorbetegség… Baracskán sem vagyunk különben, mint másutt.
Hogyan indult a program?
Mire megnyertük a pályázatot, réges-régen elfelejtettem, hogy
beadtuk azt. Örömmel vettem, hogy nyertünk, mert amiket

Akik ebben részt vettek, azok jól érezték magukat, egymás között is. Még arra is volna igényük, hogy folytatódjon.
És folytatódik?
A Nyugdíjas klub bizonyosan. Nem feltétlenül az én érdemem ez, bár ajánlottam további anyagi támogatást is. Hogy
konkrétumokkal is éljek: a Baracskai Nyugdíjas klub egy kemencézést fog elkövetni. Idénre ismét tervezik a „Süssünkfôzzünk” eseményt. Erre tavaly 39 süteményt neveztek, amit
a zsûri oszlopos tagjaként tavaly végigkóstoltam. Le a kalappal a nevezôk elôtt – mondhatom, mert van kalapom –, remek
sütemények készültek.

Büszke vagyok mindenkire, aki részt vett benne, megemelem a kalapomat elôttük.
Voltak, akik odajöttek és megköszönték. Úgy gondolom, ez kárpótolt bennünket
a sok befektetett munkáért és pénzért.

szerettük volna megvalósítani, azt sikerült is. Úgy gondolom,
hogy hellyel-közzel még eredményes is volt. Talán nem csak
„külre szórt mag volt” ez a bô egy év, amit fogalakoztunk vele.

A foglalkozásoknak volt tömegvonzásuk?
Hogyne, nem egy-két ember jön, hellyel-közzel 20–30 részt
vevô jelenik meg.

Kiragadna egy eredményt?
Egy abszolút eredményes példát tudok mondani. A Fogyi klubban részt vett egy olyan ember, aki sokat fogyott. Ma találkoztam vele és ugyan visszaszedett 5 kilót, de még mindig több
mint 10 kiló mínuszban van.

Az Ercsi ernyô miben segített?
Saját magamtól biztosan nem indítottam volna a klubfoglalkozásokat. Az embernek se ideje, se energiája, se pénze nincs az
ilyenre. Ha viszont már beadtuk és megnyertük a pályázatot,
tisztességesen végig is kellett vinni.

Mindenkit meg tud szólítani?
Az én szakmám egy faramuci szakma. Azt szoktam mondani, hogy 1470 betegem van, ennyi féle nyelven kellene tudnom beszélni. Mindenkivel tudnom kell kommunikálni és bizony van olyan, akit nem sikerült megszólítani. Konkrétan egy
cukorbetegrôl van szó.

Szinte kényszerhelyzetként indult?
Igen.

Kinek segített a program?
Leginkább azoknak, akiknek volt erre affinitásuk. A lebonyolítása a személyes gyarlóságomon múlott, mivel nem ezt tanultam. Hál Istennek viszonylag sokan voltak, akik végigvitték
a programot. Ha hízelkedni szeretnék magamnak, akkor azt
mondanám: biztos azért, mert sikerült nagyon jó elôadásokat
tartani. Ha szkeptikusan fogalmazok, akkor pedig azt, hogy
féltek a doktortól…

Az Energia Egyensúly Klubban történt…

Kényszerbôl lett ideje?
Szerencsére segítettek is. Sokat köszönhetek ápolónômnek,
Lukácsné Kovács Andreának és feleségemnek, dr. Mayerné
Dömény Magdolna, aki támogatott. Hármasban sikerült jól
megszólítani az emberek nagyobbik részét.

(Helyben DD klubként is ismert)

Az egyik résztvevô, megszívlelve az instrukciókat, amelyeket adtunk, szépen fogyni kezdett. Egyszer felállt és ezt mondta:
Doktor úr, ide nézzen, ekkora eredménye van! – megfogta a nadrágszíjat és mutatta, hogy 20 centivel beljebb van. Mondtam neki, hogy ez kiváló, de meg is kell tartani, amire azt válaszolta, hogy megtartja. Megkérdeztem, hogy akkor levághatjuk a felesleget, amire nem lesz szükség? Beleegyezett, így elôvettem a bicskámat és levágtam.
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Nagy kedvvel csináltam végig és továbbra is szívesen folytatnám az elkezdett munkát, ha a 24 órát meg lehetne toldani,
hogy 32 legyen…

szinte biztos, hogy szükségük van, itt Baracskán és Kajászón is,
ahol szintén folytak ezek a programok. Egyedül nehéz folytatni az életet.

Ön a program végeztével érzékel-e magán változást?
Igen, homogénebb lett a hajszínem. Szereztem néhány újabb
ôsz hajszálat. (Nevet.)

A fiatalokkal mi a helyzet?
Ôket is meg kell fogni, hogy például ne rongálással töltsék az
idejüket. A Faluházban a helyi programokat hoz létre Kupi Gábor, alapított egy drámakört. Egyre több fiatalt vonz, úgy tûnik,
nagy odafigyeléssel teszi a dolgát. Otthon, a varázsdoboz elôtt
ülve nem oldhatjuk meg problémáinkat. Kommunikációra mindenkinek szüksége van. Egy jó szóra, egy ölelésre…
Itt a Faluházon belül van ping-pong asztal, valószínû, hogy nagyobb szerepet kell adni, ahogy van csocsózási lehetôség is.
Egyre több fiatalt kell bevonni. Az idôseknél mûködnek, ha
mûködik majd a fiataloknál is, akkor vagy édesanyámat kísérem, vagy a gyerekemet, így elôbb-utóbb én is oda kerülök.

A résztvevôknél milyen problémák tárultak fel?
Nagyon sok a lelki probléma. Az, hogy valaki túlsúlyos, az esetek jó részében lelki problémára vezethetô vissza. Hogy normálisan tudjunk táplálkozni, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit
és mennyit eszünk, az nehéz dió. Ha valaki például sokat stres�szel, könnyebben eszik össze-vissza, nem tudja cukor háztartását rendben tartani, ami hosszú távon visszaüt a szervezetére.
Az idôseknél pedig sok az egyedülálló. Nekik lelki segítségre

Egy konferencia margójára
Az Egészségfejlesztési Iroda március 16-án befejezi munkájának elsô, 18 hónapos pályázati szakaszát,
egyúttal megkezdi a fenntartási idôszakot, ami 2020-ig
ad lehetôséget, hogy kamatoztassák az eddigi tapasztalatokat.
A jelenleg vállalt programok a végéhez közelednek, nagy részük már befejezôdött. Szûréssel és diétás tanácsadással az iroda továbbra is áll a járásban élô lakosság rendelkezésére. Reményeik szerint a sikeres programok folytatása mellett akár új
foglalkozások indítására is lehetôségük nyílik majd, errôl információt a közeljövôben kapnak, és adnak közre.
Február 19-én az Ercsi Egészségügyi Központban tartott
konferenciát az Egészségfejlesztési Iroda, ahol részt vettek a
szerzôdött partnerek, és beszámoltak a vállalt klubfoglalkozások és szûrések eddigi tapasztalatairól.
Dr. Harbula Ildikó tordasi háziorvos elmondta, hogy a nagy
sikerre való tekintettel, amit a kardiológiai szûrések, ill. a szívklub kapcsán tapasztalt, a résztvevôkkel a jövôben is folytatják klubtevékenységüket gyalogló-, vagy futóklubként, aszerint, mire lesz igény. Jó hír az is, hogy az önkormányzat felkérte a doktornôt, hogy szûrésekkel a jövôben is vegyen részt
a különbözô rendezvényeken, mert fontosnak és hasznosnak
tartják a megelôzést.
Dr. Czikajló Gyula martonvásári háziorvos összefoglalta a városukban szervezett több mint 20 féle rendezvény tapasztalatait. Legsikeresebbnek a szeptember 20-án megrendezett
sportnapot ítélte, ahol több mint 500-an vettek részt. A doktor
úr azért is hasznosnak találta ezeket a rendezvényeket, mert a
fiatalabb korosztállyal is lehetôsége volt találkozni, másrészt
az emberek jobban megnyíltak ezeken a szûréseken, mint a
rendelôben.
A konferencia elôadói között szerepelt Centgráf Károly, a
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon programvezetôje is, aki
alkoholellenes és egy dohányzás ellenes klubot mûködtetett az
EFI programok részeként. Ahogy ô fogalmazott, bár a dohányzás sokkal többeket érintô függôség, mint az alkoholizmus, mégsem érzik az emberek akkora problémának, mint az

utóbbit. Szerinte az alkoholfüggôk esetében a családtagok bevonása irányába lehet és érdemes elindulni, mert ôk mindig
elôbb észreveszik a problémát, mint maga az érintett.
Vajdics András sportoktató háromféle sportprogramot vitt és
sportnapokat rendezett Ercsi és Martonvásár településeken. A
kezdeti nehézségek után olyan népszerûek lettek programjai,
hogy kinôtték az ercsi tanmedencét, plusz órát kellett vállalnia az uszodában. A lelkes résztvevôk nagy része továbbra
is folytatja az úszást, vízi gimnasztikát, ill. a szárazföldi gimnasztikát, mert ahogy köszönô leveleikben megfogalmazták, a
rendszeres mozgás hatására úszástudásuk fejlôdése mellett javult életminôségük, munkaképességük, közérzetük, csökkentek fájdalmaik.
Fábiánné Susán Szilvia, az EFI dietetikus munkatársa a diétás tanácsadás, és a fôzôiskola népszerûségét ecsetelte, és kihangsúlyozta, hogy a továbbiakban is várja a táplálkozási tanácsadás iránt érdeklôdôket, elôzetes idôpont egyeztetést
követôen.
A konferencia végén, meghívott vendégként Dr. Pásztor László a Fejér Megyei NSZSZ vezetôje megköszönte az Iroda áldozatos munkáját, és gratulált a partnereknek a sikerekhez.
Úgy fogalmazott, hogy a következô feladat, a férfiak bevonása lenne a szûrésekbe, minél nagyobb létszámban. A jövôben
is segítôkészségérôl biztosította a az Iroda munkatársait, amiben megerôsítette Papp György Ercsi alpolgármestere is, aki
elmondta, hogy az Ercsi Önkormányzattal együtt hathatós segítséget fog nyújtani annak érdekében, hogy a szûréseken minél nagyobb legyen a részvételi arány.
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Egészségügy
Orvosi ügyelet
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.

Védônôi szolgálat

Háziorvosok
BARACSKA – KAJÁSZÓ I. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Baracska
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Kajászó
Hétfô
Szerda
Péntek

7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól

9.00-tôl elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek

14.00-tól
9.00-tól
9.00-tól

15.30-tól elõjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek

• 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

Üzemorvosi vizsgálat elôzetes bejelentkezés után...... (20) 9339-487

Fogorvosi rendelô

Kiegészítô vizsgálatok		
Rendelés
(injekciók, labor, EKG,
gyermekeknek
felnôtteknek
eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
12–14
14–16
Kedd
7–8
10–11
8–10
Szerda
12–13
13–14
14–16
Csütörtök
7–8
10–11
8–10
Péntek
7–8
9–11
8–9
Kérjük a rendelési idô betartását!

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, kedd
helyett átmenetileg szerdai napokon 14-18 óráig kereshetô fel a
fogorvosi rendelô.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: május 9., 10., 30., 31.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: április 25., 26., május 16., 17., június 6., 7.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: május 2., 3., 23., 24., június 13., 14.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Körzeti ápolónô
Lukácsné Kovács Andrea
Körzeti ápolónô

MAYERMED Kft., Baracska, Hunyadi u.12.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Bejárat az épület jobb oldala mellett, az udvar felôl!

BARACSKA II. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE

Illyés Éva
szakápoló

Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Tárczy Viktória
eü. asszisztens

Dr. Kolumbán Családorvosi Bt...............................(30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Baracskai polgárôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
Martonvásári Járási Hivatal......................................(22) 569-280
Kormányablak Martonvásár.....................................(22) 460-081
Okmányiroda Ercsi...................................................(25) 515-607
Járási Gyámhivatal Martonvásár...............................(22) 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség, Ercsi........................(25) 520-750
Vízellátási problémák:............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák.......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006

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
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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

Felhívás

Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2451 Ercsi, Fô utca 34.
Ügyfélfogadási rendje: hétfô: 8–14 óráig | kedd: ügyfélfogadás
szünetel | szerda:..8.00 – 14.00 óráig | csütörtök: 8–14 óráig |
péntek: 8–14 óráig
Telefonszám:.............................. (25) 520-750, fax: (25) 520-751
E-mail: FejerMErcsiJH-MK@lab.hu
Kihelyezett ügyfélfogadás: Martonvásári Járási Hivatal, 2462
Martonvásár, Szent László utca 2.
Ügyfélfogadás: hétfô, csütörtök 8–20 óra között.
Elôtte telefonos egyeztetés javasolt...........................(22) 569-280

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
• Központi szám/pszichológus..................................(22) 460-023
igazgató...............................................................(20) 512-1421
• Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat...............(30) 825-4295
• Idôsek Nappali Ellátása.......................................(30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás.............................................(30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás.........................................(30) 486-6801
• Családi napközi...................................................(30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat.......................................(22) 569-119

Falugazdász
Gulyás Nikoletta...................................................(70) 4893-882

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 | Szerda: 14–18 | Szombat: 13–17

Faluház
Mûvelôdészervezô: Kupi Gábor..............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 10–12 óra, illetve 13–18 óra között
elérhetô a Faluházban.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

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 Márton Zsoltnál lehet jelezni
a 06-70-250-2543 telefonszámon.
Engedély nélkül a pálya nem használható!
Amennyiben a mûfüves pályára bizonyíthatóan, illetéktelenül magánszemély hatol be, ezen cselekedetével birtokháborítást követ el, melynek következményeként az önkormányzat, mint a mûfüves pálya tulajdonosa, birtokvédelmi eljárást kezdeményez az engedély nélkül behatolóval szemben.

Értesítô

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Boriszov József temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Gyászoló család

Sportolási célra
bérbe vehetô
önkormányzatunktól
a szabadidôparkban
lévô mûfüves pálya

Tisztelettel értesítem a támogatóinkat, hogy a Baracskai
Polgárôrség bankszámlaszáma megváltozott. Egyben szeretnénk megköszönni az eddigi támogatásukat, és a jövôben is számítunk bizalmukra. Tekintettel arra, hogy az Önök támogatása
nélkülözhetetlen a mûködésünkhöz.
Az új bankszámlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006
Baracska, 2015. március 10.
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Forduljon az Egyenlô Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha
neme,
faji hovatartozása,
bôrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallásivagy világnézeti meggyôzôdése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság feladata
az egyenlô bánásmód követelményének megsértése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlô bánásmód
szempontjainak érvényesítése.

Ingyenes

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

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:	Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idôpont:

minden pénteken 10.00–12.00 óráig

További információ, elôzetes bejelentkezés
a (06-20) 562-96-19-es telefonszámon
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Arisz 8001 Székesfehérvár, Postafiók 196.
Tel./fax: (22) 333-460 • Mobil: (20) 9452-813
E-mail: arial@t-online hu
www.arisz.shp.hu

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei
egyenlô bánásmód-referens ügyfélfogadását:
• 2015. április 8-án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér
Megyei Esélyteremtési Iroda
(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)
• 2015. április 15-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresôk Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felôl
• 2015. április 22-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresôk Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felôl
• 2015. április 29-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hôsök tere 2.)

Egyenlô bánásmód – mindenkit megillet!
További információ és idôpont-egyeztetés
a 06-20/562-96-19-es telefonszámon!

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Web: www.egyenlobanasmod.hu
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Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
ERCSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központban 2013. október 15-én megalakult az Egészségfejlesztési Iroda, ami 18 hónap alatt, igen színes feladatokkal, és programokkal várta látogatóit, a programok megvalósítása végéhez ért 2015. március 16-ával, az Egészségfejlesztési Iroda mûködése azonban továbbra is folyamatos.

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0070 azonosító számú pályázat megvalósítására 95,11 millió forint vissza nem térítendô támogatást nyert el. Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai több ezer embert bevontak a projekt keretében szervezett szûrésekbe, a szûrésekkel
egybekötött életmódváltó programokba, sport- és klubfoglalkozásokba. Az „Egészségre nevelô és szemléletformáló életmódprogramok” nagyon fontosak az emberek életében, mert a betegséget megelôzni szerencsésebb, mint azt már kezelni.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Ercsi város lakossága, és a környezô településeken élôk közül sokan nyilatkoztak arról, hogy a programokat szívesen látogatták, (torna, úszás) a rendszeres
sporteseményeken való részvétel, az életmódváltás sokaknál gyógyszerelhagyást eredményezett.
Bizonyára, akik éltek a lehetôséggel és nem sajnáltak idôt fordítani rá, ôk továbbra is odafigyelnek az egészségük megôrzésére, és a továbbiakban is szívesen részt vesznek az összejöveteleken. Akik eddig nem keresték fel az Irodát, a hallottak és a tájékoztató kiadványok alapján többet tesznek majd a jövôben az egészségük
megôrzéséért.
A fejlesztés eredményeként, a 18 hónap alatt munkatársaink adminisztratív munkáját figyelembe véve, és a
partnerek visszajelzései alapján, pozitív eredménnyel tudjuk zárni a projektet.
A projektrôl bôvebb információt a http://ercsirendelo.hu/EFI.html oldalon olvashatnak, valamint kollégáinktól az ercsi.efi@gmail.com e-mail címen kérhetnek.

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI

