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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 26-án megtartott ülésen nem
vett részt Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia. A
Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr.
Varga Márta hivatalvezetô helyettes volt
jelen.
Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
Baracskai Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata.
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján ebben az
évben is elkészült és elfogadásra került a
település környezeti állapotáról szóló tájékoztató. (A tájékoztató e lapszámban olvasható.)
– A környezetvédelem javítása érdekében a 2016. évi önkormányzati költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére
250.000 Ft erejéig Oxifa vásárlására született döntés. Ezzel a már meglévô ültetvény bôvítésére nyílik lehetôség.
– A testület jóváhagyta a polgármester
2016. évi szabadságolási ütemtervét.
– Elfogadásra került a 2015. évi Civil
Alapból nyújtott támogatások felhasználásának elszámolása.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési tervét, mely Baracska Község Önkormányzata részére 9.538.616 Ft támogatási ös�szeget irányoz elô, képviselô-testületünk
nem fogadta el. Önkormányzatunk az
idei költségvetésében 6 millió Ft- támogatási összeget jelölt meg és fogadott el.
– Képviselô-testületünk határozat útján
kéri az Egészségügyi Kft ügyvezetôjétôl,
hogy – a beteglétszám adatok ismeretében – az esetleges degresszív támogatás

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy
2016. április 1-jétôl
a vasútállomásra közlekedô
helyi autóbuszjárat
Kossuth utca elején lévô
megállóhelye a gyógyszertár
elé került áthelyezésre.
E megállóhely közös a helyközi járatok megállóhelyével, ezért az autóbuszra történô felszálláskor legyenek
körültekintôek.
Baracska Község Önkormányzata

elkerülése érdekében a szolgáltatás során
az alapító tagönkormányzatok lakosságát
vegyék elôtérbe.
– Úgy határozott testületünk, hogy 2016.
december 1-jét követôen csak abban az
esetben tud az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel Együttmûködési Megállapodást kötni, amennyiben a Kft. által kért évi támogatási igény nem haladja meg az 1,5 millió Ft-ot.
– Utasítást kapott a polgármestert arra,
hogy vegye fel a kapcsolatot a Velencei
Egészségügyi Központ vezetôjével és tárgyaljon Baracska önkormányzata esetleges hozzájuk történô csatlakozásának
lehetôségérôl.
– A képviselô-testület tudomásul vette a
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról
szóló tájékoztatót. A feladatellátásra vonatkozó szerzôdésben rögzített határozott idôtartamot nem kívánja módosítani.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elôírásokról szóló 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendelet elôírásai végett
(dietetikus alkalmazása) eltekint az étlap
megfelelôségének háziorvos általi igazoltatásától.
– Lakossági indítványra megtárgyalta testületünk és nem javasolta, hogy a Széchenyi utcában sebességkorlátozó táblák kerüljenek kihelyezésre. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében felkérést kapott a jegyzô, hogy szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat az ingatlanjaik elôtti járda
karbantartására.
– Döntés született arról, hogy a terveknek megfelelôen a Csillag utcában a 7. sz.
fôközlekedési útig történik az aszfaltozás.
A költségvetésbe betervezett és a várható
bekerülési összeg különbözete a tartalékkeret terhére biztosításra kerül. A munkálatok elvégzését a 2016. évi közbeszerzési
kiírásban szerepeltetni fogja testületünk.
– Az önkormányzat anyagi lehetôsé
geinek korlátai miatt sem a Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek a Gyógyításáért Közhasznú Szervezet, sem az
Anyaoltalmazó Alapítvány kérelmét nem
tudja támogatni.
– Elutasításra került egy önkormányzati lakást igénylô helyi lakos kérelme azzal, hogy a kérelmezô a lakásnévjegyzékre
kerül felvételre, és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik, a lakásnévjegyzéken szereplôk közül kerül kijelölésre a bérlô.
– Egy fûtési rendszer korszerûsítéséhez
történô támogatási kérelem is elutasításra került, mivel ilyen célra nincs anyagi

forrása az önkormányzatunknak, illetve
ilyen támogatás biztosítására az önkormányzatot egyetlen magasabb szintû jogszabály sem kötelezi.
– A közvilágítási hálózat bôvítésének
lehetôségét a beérkezett árajánlatok ismeretében a 2016. I. félévi költségvetési tájékoztató tárgyalását követôen vizsgálja
meg képviselô-testületünk.
– Testületünk elfogadta a Tusculanum
Alapítvány által ajándékba adott 3x4 méteres mobil színpadot.
– Az Alapítány közérdekû kulturális tevékenységének elismeréséül egy projektor
adományozásáról született döntés.
– Utasforgalmi szempontból úgy határozott testületünk, hogy a Kossuth
utca elején lévô helyi autóbuszmegállót megszünteti és a gyógyszertár elé helyezi át. Az áthelyezéshez megkéri az
autóbuszközlekedési szolgáltatást végzi
KNYKK Zrt. hozzájárulását.
A március 31-én megtartott soros ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester, a Mártonvásári Járási Hivatal
részérôl Dr. Varga Márta hivatalvezetô
helyettes vett részt.
Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:
– Kiegészítésre került a képviselô-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 3/2015. (III.13.) önkormányzati
rendelet 5. melléklete a „041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram” kormányzati
funkcióval.
– Törlésre került a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésében lévô „üdülô ingatlan esetén szabvány
hulladékgyûjtô edényzetben” szövegrész.
– Elfogadásra
került
a
Gárdonyi
Rendôrkapitányság vezetôjének beszámolója Baracska 2015. évi bûnügyi – közbiztonsági helyzetérôl. A rendôrségi vezetôk
a testületi ülés elôtt megtartott Pénzügyi,
Informatikai és Településfejlesztési Bizottsági ülésre kaptak meghívást, ahol a
bizottság tagjai és a jelenlévô képviselôk
kérdéseket intéztek a rendôrkapitány az
ôrsnarancsnok és a körzeti megbízott úrhoz, akik megválaszolták azokat.
– Megtárgyalásra került a nem közmûvel
összegyûjtött
háztartási
szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó tájékoztató. A
szolgáltatással megbízott Fehér Gyula egyéni vállalkozó nyilatkozata szerint
2015. évben Baracska település vonatkozásában nem végzett szolgáltatást.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2016. évi összesített közbeszerzési terve.
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– Megtörtént a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése után a Szabályzat elfogadásra került.
– Az Aradi, Tompa, Pozsonyi, Petôfi és
Csillag utca, valamint a 2664/1 hrsz.-ú
M7 autópályához felvezetô út útburkolatának javítására, valamint a Kossuth utcai buszöböl aszfaltozási munkálatainak
elvégzésére közbeszerzési eljárás megindításáról született döntés. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával valamint a
mûszaki ellenôri feladatok ellátásával a
legkedvezôbb árajánlatot adó Konzulens
9000 Szolgáltató Kft. került megbízásra.
A testület tudomásul vette az erre vonatkozó szerzôdést.
– Elfogadásra kerültek a közbeszerzési el-

járáshoz szükséges Közbeszerzési Dokumentumok.
– A képviselô-testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonát képezô 2664/1
hrsz-ú M7 autópályához felvezetô út útépítési kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezôi szerzôdését, melyre a
legkedvezôbb árajánlatot adó Bokút-Terv
Mérnöki és Vállalkozó Kft. kapott megbízást.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
mûvelôdésszervezô által készített 2016.
évi Falunapi programtervezet.
– A Faluház részére 150.000 Ft-ot került
jóváhagyásra mûszaki felszerelések beszerzésére. Az összeg forrása a 2016. évi
költségvetési tartalékkeret.
– A Faluházban mûködô Dráma Klub tá-

2016. évi Civil Alapból nyújtott támogatások
Civil szervezet

Pénzbeli támogatás

Baracskai Erdélyi
Közösség
Baracskai Keresztény
Családok Köre

Természetbeni támogatás
S zékely találkozó megrendezésére
1 alkalommal a Faluház és tálaló
edények, abroszok használata

180.000 Ft, kirándulásra,
étkezésre, táborhelyre

Baracskai Dalkör

 alkalommal kemence
1
használata, heti 2 alkalommal
Faluház próbák megtartására

Nyugdíjas Klub

 0.000 Ft, Süssünk3
süssünk versenyen
könyvjutalmakra

 0 alkalommal Faluház, 2017 év
1
elején 3 alkalommal faluház 2
alkalommal kemence használata

Kézimunka Szakkör

80.000 Ft,
kézimunkázáshoz
anyagokra

 ossuth u. 18.sz. alatti ingatlan
K
egyik lakrészének használata
kézimunkázási foglalkozásokhoz
szombatonként 14-17 óráig

Baracskai Óvodás
Gyermekekért
Közhasznú
Alapítvány

 05.000 Ft, családi nap
4
megtartása 205 eFt;
Kalandpark látogatás
utaztatással,
étkezéssel 200 eFt

családi nap megrendezéséhez
Faluház igénybevétele

Árpád Nemzetség
Hagyományôrzô
és Kézmûves
Közhasznú Egyesület

 50.000 Ft, ruházat
2
és viselet készítése,
vásárlása, felszerelések
vásárlása

Baracskai Néptánc
Csoport

 00.000 Ft, családi
2
táncház tartása
népzenekarral, kézmûves
foglalkozásokkal

Váli-víz Völgye
Vadásztársaság

„SZEVASZ” a
Baracskai Faluházért
Közhasznú
Alapítvány

Heti 1 alkalommal Faluház
használata táncórákra, Faluház
2 alkalommal családi
táncház tartására
 aluház használata a 2017. február
F
11-i Vadászbál tartására
Faluház vetítôterme 2 alkalommal
közgyûlés tartására

300.000 Ft, 50 gyermek
táboroztatásához
és rendezvénysátor
karbantartása

Baracskai
Vöröskereszt
Alapszervezet
Baracskai Polgárôrség 500.000 Ft, mûködési
költségre

Faluházban helyszín biztosítása
a táboroztatáshoz

 któber 1-jei Idôsek Napi rendez
O
vény megtartására a Faluház
nagyterme, 3 alkalommal véradásra

3
mogatására 500 Ft, 1000 Ft és 2000 Ft
értékû támogató jegyek kibocsátásáról
született döntés. A támogatójegyek kezelésének, elszámolásának és nyilvántartásának rendjét jegyzôi utasítás szabályozza.
– A Faluház és a könyvtár nyitva tartási
idejének változása miatt módosításra került a Faluház Mûködési Szabályzata. A
módosítás 2016. április 4-étôl hatályos.
– Elbírálásra kerültek 2016. évi Civil
Alapra benyújtott támogatási igények. (A
megítélt támogatásokat e lapszámban közöljük.)
– Ismét elutasításra került egy önkormányzati lakást igénylô helyi lakos kérelme azzal, hogy a kérelmezô a lakásnévjegyzékre kerül felvételre és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik, a lakásnévjegyzéken
szereplôk közül kerül kijelölésre a bérlô.
– Jóváhagyásra került az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit
KFt-vel kötött Együttmûködési Megállapodás, mely a 2014-2020 programozási idôszakhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektek
elôkészítésében és megvalósításában ellátandó projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozik.
– Zárt ülésen kegyeleti támogatás iránti
kérelem megtárgyalása történt.
Április 14-én a határidôs „TOP-2.1.315 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – belterületi csapadékvíz elvezetés” pályázathoz
kapcsolódó döntések meghozatala végett
rendkívüli képviselô-testületi ülésre került sor. Az ülésen nem volt jelen Boriszov
Zoltán polgármester és Csapó András
képviselô.
Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:
– A támogatási igény benyújtásához szükséges projekt elôkészítô tanulmány elkészítésére az ajánlati felhívás feltételeinek
megfelelôen a legalacsonyabb összegû
ajánlatot tevô ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. kapott megbízást.
– A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan Konzorciumi Együttmûködési
Megállapodásról született döntés.
– Hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
döntött a testület arra vonatkozóan, hogy
a tervezett beruházás az önkormányzat
tulajdonában lévô területeken a terveknek megfelelôen megvalósuljon, a nem
önkormányzati területek tulajdonosaitól
pedig a tulajdonosi hozzájárulást a megadott idôpontig beszerzi.
– Képviselô-testületünk nyilatkozott arról, hogy a projekt befejezésétôl számított
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5 naptári évben vállalja és az önkormányzat költségvetésébôl finanszírozza a megvalósult létesítmény karbantartását valamint a szükséges pótlások költségeit. Továbbá nyilatkozat született arról, hogy a
konstrukcióhoz szükséges önerô rendelkezésre fog állni.
– Döntés született arra vonatkozóan,
hogy Baracska Község Önkormányzata mint kötelezett Megállapodást köt
a FEJÉRVÍZ Zrt-vel, mint szolgáltatóval, hogy a Baracska községi víziközmû
rendszerre vonatkozóan a 2017-2030 évi
GFT.-t elkészítse, a MEKH-hez benyújtsa, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban ellássa az Önkormányzat képviseletét.

– A testület kinyilatkoztatta, hogy a
szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmû
rendszerre is az elôzô határozat tartalmával megegyezô Megállapodást köt a
FEJÉRVÍZ Zrt-vel.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának kérelmére, mely a TOP-3.2.1-15
kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése tárgyú pályázat benyújtásának – iskolaépület korszerûsítése
- támogatására irányult úgy határozott
testületünk, hogy a pályázati feltételek
megismerése végett felveszi a kapcsolatot
az ajánlott szakemberrel, s a lehetôségek
ismeretében dönt annak támogathatóságáról.

2016. május

– Megbízást kapott a jegyzô, hogy
egyes korábban jelzett hatáskör változások tekintetében kérjen tájékoztatást a
Martonvásári Járási Hivatal vezetôjétôl, s
annak ismeretében tegyen javaslatot a Baracskai Polgármesteri Hivatalban jelenleg
betöltetlen álláshelyre vonatkozóan.
– A képviselô-testület megbízást adott
az alpolgármesternek, hogy a 7-es
fôközlekedési út melletti vízelvezetô árok
karbantartása végett és a Széchenyi utcai
útleágazásnál felszerelt közlekedési lámpa
mûködésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a Magyar Közút Zrt. illetékesével.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Tavaszi nagytakarítás
„A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hatodik alkalommal valósul meg. A szemétgyûjtési akció
keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a
TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat
minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szûkebb-tágabb
környezetünket. A TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a
„Let’s Clean Up Europe!” elnevezésû összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évrôl évre.”
Baracska köztisztasága érdekében a csatlakozás óta minden
évben benevezek az akcióba és vállalom a koordinátori feladatokat. Az akcióban résztvevô önkéntes lakosok száma
sajnos évrôl-évre jelentéktelen, eddig többnyire csak a közfoglalkoztatottakkal végeztük a tavaszi nagytakarítást, illetve a Közép-dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektumának illetékeseivel sikerült a környezetvédelem
terén jó kapcsolatot kialakítani és az akciók alkalmával a la-

kott részen kívüli területeken besegítenek az illegálisan lerakott lomok összegyûjtésében.
Az akció során ebben az évben (a lelkészúrral egyeztetve)
a temetôben és környékén lévô, égetéssel vagy komposztálással nem megsemmisíthetô mûanyag és üveg hulladékok összegyûjtését, illetve bezsákolását jelöltem meg célul.
A zsákokat az országos szervezôk bocsátják rendelkezésre és
a megtelt zsákok elszállításáról is ôk gondoskodnak, sem a
temetôt üzemeltetô református egyháznak, sem az önkormányzatnak nem kell fizetni érte. Ezért kérem, aki szeretne tenni azért, hogy ne halmozódjon tovább a temetô környékén a sok mûanyag mécses, üveg és hasonló hulladék,
az vegyen részt a takarítási akcióban, amelyre 2016. április 28-án, esôs nap esetén 29-én kerül sor. Reggel 9 óra és
14 óra között lehet a hulladékokat zsákba rakni. A rendelkezésünkre bocsátott zsákok és mûanyag védôkesztyûk a helyszínen kerülnek kiosztásra. Minél többen vesznek részt a tavaszi nagytakarításban – ha csak 1–2 óra idôtartamban is
– már sokat tudnak tenni a tisztább környezetért!
Becsei Andrásné, alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
39/2016.(II.25.) határozatának melléklete

Tájékoztató a környezet állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3)
bekezdése szerint: „46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fôvárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében (…) e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot, (…) 51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot”.
Maga a hivatkozott törvény kiemelten jelentôséget tulajdonít az
ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlôdés környezeti feltételei biztosításá-

nak. Baracska Község Önkormányzatának feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a település környezeti állapotát, segítse az itt élôk és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon a különbözô szervezetek, intézmények
között.

A környezeti elemek állapota

Táj és természetvédelem
Az elôzô tájékoztatáshoz képest a helyzet nem változott, továbbra is cél – a helyi rendezési terv felülvizsgálatakor is -, hogy
helyi védettség alá kerüljön a Váli-víz völgye a hozzá kapcsolódó érintetlen legelôkkel, rétekkel. Továbbra is fontos lenne a
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tájkép védelme érdekében az M7-es autópálya melletti táj védelme, annak beépítésének megtiltása.
Tovább kell folytatni a közterületeken a fásítást, illetve a
meglévô növényzet ápolását, gondozását, szükség szerinti pótlását.
Infrastruktúra
A korábbi tájékoztatás óta nem történt változás, továbbra is elmondható, hogy a vezetékes ivóvízzel, vezetékes telefonhálózattal, csatornahálózattal rendelkezik a település, mely szolgáltatások lefedettsége szinte 100 %-kos. Az idei évben az önkormányzat képviselô-testületének egyik fô célkitûzése, hogy a tulajdonában lévô utak minôségén nagymértékben javítson, ennek érdekében – saját ereje mellé – hitelt is felvesz.
Levegô minôsége
Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a tavalyi évben ütetett 100 db oxifa sorsát és lehetôsége szerint – a
levegôtisztaság minôsége javítása érdekében – továbbiak ültetése elöl sem zárkózik el. A képviselô-testület avar- és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendeletének betartása érdekében folyamatosan – helyszíni ellenôrzés, bejelentés alapján
– eljárunk, a hatálybalépése óta – sok elégedetlenség ellenére
– nagymértékben csökkent a jogszabályt be nem tartók száma.
Továbbra is gondot okoz a településen élôknek a Keve-Sertés
Kft. sertésteleprôl az idôszakonként beáramló bûz.
Zaj- és rezgésvédelem
A településen a legjellemzôbb zaj- és rezgésterhelés továbbra is
elsôsorban a 7. fôközlekedési út kb. 300 méteres körzetében
mérhetô, romlás ezen a téren az eltelt idôszakban nem tapasztalható. Elhanyagolható mértékben, de idôszakosan a nagyméretû
mezôgazdasági gépek okozta zaj miatt vannak elégedetlenkedô
bejelentések. Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának
ellenôrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. A szabadidôs tevékenységek, vendéglátó egységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása
évrôl évre javul. A szabadtéri rendezvények szervezôi mindent
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megtesznek annak érdekében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás.
Víz- és talajvédelem
Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentôs változás szintén nem történt. Baracska község felszín alatti vízbázisa jó
minôségû, a vízminôség folyamatos fenntartása érdekében a
szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása megtörtént. Továbbra is cél, hogy a szikkasztó jellegû szennyvízelhelyezés megszûnjön, illetve az élôvízbe, közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezôanyag-tartalomra vonatkozó elôírások, határértékek betartásra kerüljenek.
Felszíni vízelvezetés
2016. február 4-én tartott helyszíni ellenôrzés során a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei megállapították, hogy több helyen a vízelvezetô árok nem megfelelô
irányba lejt, ezért a csapadékvíz elfolyása nem biztosított. Az árkokban az átereszek néhol eltömôdöttek, a Széchenyi és a Kolozsvári utcában az ingatlanok elôtti csapadékvíz elvezetô árok
nem szintezett, néhány helyen az ingatlan elôtt nincs árok, máshol pedig 70-80 cm mélyet készített az ingatlan tulajdonosa. A
Váli-víz medre belterületen, illetve külterületen is náddal és sással benôtt és néhány helyen cserje található (ezen megállapítások közül több már a tavalyi évi helyszínelés alkalmával is megtörtént). A szakemberek jelzése szerint az önkormányzat tulajdonában álló baracskai 20 hrsz-ú árok nem megfelelôen karbantartott, a mederben nád és sás található. Az idei évi egyik
legfontosabb feladat az, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által tett észrevételek alapján a csapadékvíz elvezetô rendszer
megfelelô kiépítésére sor kerüljön, a hiányosságokat pótoljuk.
Az önkormányzat érdeke, hogy biztosítsa az árkok megfelelô
kialakítását, illetve a meglévôk megfelelô szintezését, hiszen addig, míg ezek nem biztosítottak, igen nehéz, hogy az állampolgárok kötelezettségüknek – miszerint az árkok tisztántartása, a
víz szabad elfolyásának biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége – eleget tudjanak tenni, illetve mi ezen kötelezettségük teljesítését számon tudjuk kérni.

Jegyzôi sorok

Közérdekû közlemény
Az egységes címkezelés
biztosítása érdekében történô,
a lakosságot érintô utcanév
és címváltozásokról

A központi címregiszter létrehozásával összefüggô, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XCIII. törvény célja az egységes címképzés és címkezelés törvényi kereteinek megteremtése.
A központi címregiszterrôl és a
címkezelésrôl szóló 345/2014. (XII.23.)
Korm. rendelet meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell
rendelkezniük, másrészt meghatározza
a címképzés folyamatát, valamint a már
bejegyzett címek módosításának és törlésének szabályait. A Kormány címképzésért felelôs szervként az ingatlan fek-

vése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzôjét jelölte ki. Fenti jogszabályok értelmében megkezdôdött a
lakosságot is érintô közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata,
azok helyszíni felmérése és a címkezelési
eljárások elôkészítése, végrehajtása.
A fenti jogszabályhelyek alapján a címek
felülvizsgálatára nyitva álló határidô
2016. december 31. napja.
A Baracskai Polgármesteri Hivatal munkatársai megkezdik a település közigazgatási területén az utcák helyszíni bejárását. A bejárás során kerül megállapításra a házszámok helyes sorrendje.
Amennyiben szükséges a cím/házszám
megváltoztatása, arról az érintett ingatlanon bejelentett lakcímmel (állandó

vagy ideiglenes címmel) rendelkezôket
levélben tájékoztatjuk a teendôkrôl.
Kérem a Tisztelt Lakosok együttmû
ködését, szíves türelmét és megértését!

Gazdaságszerkezeti összeírás
(Agrárium 2016)

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a Központi Statisztikai Hivatal az Európai Parlament és
a Tanács rendeleteinek megfelelôen,
2016. június 1-jei eszmei idôponttal
mezôgazdasági Gazdaságszerkezeti Ös�szeírást (Agrárium 2016.) hajt végre. Az
összeírás célja, hogy nyomon kövesse a
mezôgazdasági szerkezetben bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazda-
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ságirányítás, az EU, a gazdálkodók és a
felhasználók részére.
Az összeírás során a mezôgazdasági tevékenységhez használt fölterületekrôl és
vetésterületekrôl, állatállományról, továbbá a munkaerôvel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítô információról kell adatot szolgáltatni. A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 30.
között, az ország 1442 településének kijelölt körzeteiben hajtja végre a KSH.
Az összeírást megelôzôen a mintakörzetekben kijelölt mezôgazdasági támogatásban részesülô gazdálkodóknak és ôstermelôknek lehetôségük lesz
arra, hogy 2016. május 15. és 29. között a kérdôívet elektronikusan töltsék ki (a kérdôív a www.mezo.ksh.
hu oldalon 2016. május 15-tôl lesz
elérhetô). Az így adatot szolgáltatókat az összeíró már nem fogja felkeresni. A kiemelt jelentôségû, meghatározott nagyságú földterületet használók
és állatállományt tartók részére a fenti
idôszakban az elektronikus adatszolgáltatás kötelezô lesz.
Az összeíráshoz kapcsolódóan az ös�szeírásban érintettek, illetve részvevôk
részletes felvilágosítást kaphatnak a
gszo2016@ksh.hu email címen, illetve az összeírás idôszakában a következô
zöld számon: 06-80 200-224

Az avar és kerti hulladék
égetésérôl

Felhívom szíves figyelmüket, hogy
Baracskán szerdán és vasárnap 15.00 –
19.00 óra közötti idôszakban végezhetô
az avar és növényi hulladék égetése.
A megjelölt két napon, illetve idôszakon
kívül Baracska településen TILOS avart,
kerti hulladékot égetni!
Kérjük, hogy a www.baracska.hu önkormányzati honlapon is megjelentetett
15/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet szabályait minden ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó tartsa be!

Az I. félévi helyi adóbefizetés
határideje lejárt

Felhívom tisztelt – érintett – adózóink figyelmét, hogy az I. félévi helyi adóbefizetések határideje 2015. március 15-én
lejárt! Kérem, aki még ezen kötelezettségének nem tett eleget, az pótolja azt, hiszen az idô múlásával – az adózó terhére – a késedelmi pótlék összege emelkedik. A határidôre fizetôknek köszönjük
a pontos teljesítést!
Néhány fontos információ, amely több
adózó által feltett kérdésre ad választ:
1. ingatlan (telek, építmény) eladása esetén mind az eladónak, mind pedig a
vevônek kötelezettsége a helyi adóhatósághoz, a változás bekövetkezésétôl számított 15 napon belül a változást bejelenteni, melyhez csatolni kell az adás-
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vételi szerzôdés fénymásolatát (a változás-bejelentésre szolgáló nyomtatvány
elérhetô a helyi adóhatóságnál, illetve a
www.baracska.hu önkormányzati honlapon). Figyelem: a helyi adóhatóság
csak a változás bejelentésébôl értesül az
eseményrôl, más forrásból információt
nem kap, viszont amennyiben az eladó
(igazán az ô érdeke) bejelenti a változást,
az adásvételi szerzôdésbôl a vevô is ismertté válik és bekerül az adózói körbe. A jogszabály alapján az adó alanya
az, aki az év elsô napján az ingatlan tulajdonosa.
2. gépjármûadó esetén szintén szabály,
hogy az adó alanya, akinek az év elsô
napján a gépjármû a tulajdonában van
(függetlenül attól, hogy a gépjármû év
közben került eladásra). A gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változást
annak bekövetkezésétôl számított 15 napon belül az Okmányirodánál kell bejelenteni. Itt is igaz, hogy ezen kötelezettség mindkét fél (eladó, vevô) részérôl
fennáll.
3. az ebrendészeti hozzájárulás hatálya
alá továbbra is folyamatosan kell bejelentkezni. Amennyiben valaki ebet vásárol, vagy elad, elajándékoz, illetve az
eb elhullik, az eb tulajdonosának kötelezettsége a helyi adóhatóságot, a változás bekövetkezésétôl számított 15 napon
belül tájékoztatni.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

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 minden évben
megfigyelhetô, hogy megnô a besurranásos lopások száma. A
hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól megérdemelt
pihenést egy fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegôn. Ahhoz, hogy jogsértés ne
rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bûnmegelôzési szabályokat betartani.
• 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 szobá-

ban 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.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá az
elkövetôket a könnyû zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az
intézkedô hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktôl! Ne fordítson hátat, ha bûncselekményt lát, forduljon bizalommal a
rendôrséghez, hívjon minket a 112-es segélyhívó számon!
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Március 15.

Nemzeti Ünnepünk

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának alkalmából március 11-én a Faluházban tartottuk
meg a községi emlékünnepet.
Beszédet mondott Dr. Hankovszky Béla
ôrnagy, kiemelt tábori lelkész, aki kiemelte, hogy az akkori eseményekben milyen
jelentôséggel bírt a nemzeti tudat, s fontos, hogy errôl napjainkban se feledkezzünk meg.
A beszédet követôen a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos tanulói mûsorát, majd a felsôsök
„Szellem a Pilvaxban zenés múltidézés”
elôadását láthattuk. A diákok felkészült-

sége, átérzô elôadása méltó emléket állított a ’48-as eseményeknek. Az egész
mûsor lenyûgözte a résztvevôket.
Baracska
község
Önkormányzata
Képviselô-testülete nevében köszönetemet fejezem ki Dr. Hankovszky Béla
ôrnagy úrnak, hogy ünnepi beszédével megtisztelte településünk lakosságát. Köszönetemet fejezem ki a diákoknak, a felkészítô pedagógusoknak, a
díszletkészítôknek és minden segítônek,
aki hozzájárult a színvonalas és emlékezetes községi ünnepséghez.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jeles napjaink, ünnepeink – távlatokban
Március 15-én az 1848 –as forradalom
és szabadságharc eseményeire mindig is
megemlékeztünk. Volt az bármilyen politikai vagy kulturális közeg, kitettük a kokárdát és szavaltuk a nemzeti dalt. Valóban '48 vívmányai a mai napig kikezdhetetlenek és az akkori hôsök és államférfiak tettei mellett sem lehet elmenni szó
nélkül. Baracskán is emberemlékezet óta
megemlékeznek errôl a napról. Az ’56 os
megemlékezések mellett ez volt a második olyan nemzeti ünnep, amelyet folyamatosan megtartottak a községben.

Az elmúlt idôszakban többet ötleteltünk
és dolgoztunk azért, hogy ezek az ünnepségek minél méltóságteljesebbek, színvonalasak legyenek, úgy a díszlet, mint a
tartalom tekintetében. A díszlethez hatalmas nemzeti színû drapériát vásároltunk, segítôimmel pedig az ünnepséghez
köthetô személyek óriás portréit nyomtattuk ki, a már elôre elkészített paravánokra helyeztük vagy a faluház dobogójához készített állványzatra erôsítettük.
Kartonpapírból elkészítettük a Múzeum
homlokzatát is.
Ami a tartalmi részeket illeti, igyekszem
az ünnepség színvonalát mind magasabbra emelni. Az ünnepi beszéd megtartására
vendéget hívni, és évrôl évre kísérletezem
valami kis exrta újdonsággal is, például
tavaly rajzpályázatot írtunk ki, idei évben
pedig egy „rendhagyó történelem óra ötlettel” álltam elô Grazer László tanár úr
elé és ebbôl végül az ô rendezésével született meg a Pilvax Kávéház életérôl készített színdarab. Évrôl évre azt tapasztalom,
hogy a Kozma Ferenc Általános iskola által készített ünnepi mûsorok is egyre ös�-

szeszedettebbek és színvonalasabbak lettek. Ezúton is szeretném megköszönni a
felkészítô pedagógusoknak a munkáját .
Teret- és lehetôséget ad a faluház az ô felkészülésükhöz, hiszen idôközben mind
technikailag tudunk közremûködni Péteri Lôrinc segítségével, mind színpad
ügyben adott a lehetôség és Andrea révén jelmez és díszletben is segítséget tudunk nyújtani. Természetesen, amennyiben igénylik, én is szívesen segítek a felkészítésben és a rendezésben. Mindezeket azért tartottam fontosnak leírni, hogy
kifejtsem abbéli törekvésemet, hogy a
meglévô fôbb ünnepségek színvonalát is
ha lehet, a jövôben egyre tovább emeljük.
Ez a szándék vezérelt eddig is és ezután
is ez fog. A helyi közösség életében fontos a megélt és megtanított történelemtudat fenntartása. Közös nemzeti emlékezetünk és identitástudatunk fennmaradása.
Ehhez elengedhetetlen fontosságú a nemzeti ünnepeink korrekt megünneplése és
megélése.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô
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Baracskai Dráma Klub: Abigél
Elôzmény
A Baracskai Dráma Klub 3 éve alakult. A Faluházban klubszerûen
mûködô amatôr színjátszó társulat ezúttal Szabó Magda: Abigél c. regényébôl készült musicalt adta elô. A felkészülést még
az elôzô évben kezdtük meg ôsszel. A forgatókönyv megírását,
megszerkesztését is magam végeztem, és bár jó néhány éjszakámba tellett, végül megérte a munka, hiszen így a szereplôket
és a történéseket úgy tudtam összeválogatni, hogy az a meglévô
csapatunkra legyen szabva. Csak a legfontosabb történéseket
hagytam meg. Az volt a cél, hogy egy másfél órás elôadás legyen, ami kellôen intenzív és pörgôs tud lenni. Ami a zenét illeti, itt szintén csak azt hagytam meg, amit érdemes és nem megy
a történet rovására.
Miért ez a történet lett kiválasztva?
A mi társaságunk egy fiatalokból álló társaság, korban nagyon
közel állnak a regénybeli szereplôk életkorához. A mi csapatunkban is több a lány. Maga a történet egy nagyon érdekes és
izgalmas történelmi korban játszódik. Ez egyfelôl nagy kihívás
volt, hiszen meg kellett ismertetni ezt a szereplôkkel történelmileg, másrészt ez a „háborús közeg” egy különleges hangulatot
is adott a darabunknak. Bár nem elsôsorban a történelmi hátteret volt hivatott bemutatni: a darabunk inkább a Matulában
zajló eseményeket, a fôszereplôn keresztül.
És persze Abigél szerepét. Személyiségét. Kônig tanár úr karaktere az, amirôl talán a legtöbbet beszélgettünk és értelmezgettük. Az a fajta hôs, amibôl a mai világban már kevés van. Az
egész regény egy erkölcsi tanulságtétel is egyúttal.
A

felkészülésünk végig jó kedvben zajlott, óriási munkát vett
igénybe. Minden hétvégén próbáltunk szinte, pénteken és
szombaton is. Az elôadásunkba 2 tánckoreográfiát is beleraktunk, amiket Banádi Edmond tánctanár taníttatott be és talált
ki. Az énektanárunk Geosits Krisztina volt, a helyi általános iskola énektanára.
A felkészülésrôl
A felkészülés mindig azzal indul, hogy minden szereplôvel megismertetem a teljes történetet. Jelen esetben ez annyit tesz, hogy
megnéztük a filmváltozatot, és aki igényelte, annak a kezébe
nyomtam a regényt is. Majd az olvasópróbák következtek, amelyek hosszú heteken keresztül tartottak. A végén volt már ún.
„rendelkezô” próba is, ahol ismertettem, hogyan képzelem el
az adott jelenetet. Miután már mindenki tudta a szövegét és
helyesen értelmezve elôadni a megírt szövegét, elkezdôdtek a
színpadi próbák. Ezt általában már jobban szokták szeretni a
szereplôk. A színpadi bejárás szintén hosszú heteket vett igénybe , majd ezt követôen még a színjátszás kidolgozása folyt, és az,
hogy mindenki el tudja játszani a karakterét. Ezek a felkészülésünk különbözô fázisai.
A rendezés
A rendezés általában nagyon hasonló, mint a mûvelô
désszervezés.
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Hála és köszönet a szereplôk munkájáért és kitartásáért
Egytôl egyig nagyon ügyesek és tehetségesek. Valaki táncban,
volt aki éneklésben tûnt ki, és olyan is volt, aki hihetetlen jól
játszotta a szerepét. A profik között is megállná egyik másik a
helyét. Ezúton is köszönöm a munkátokat!
Külön köszönet pedig Hasap Veronikának és édesanyjának,
Hasap Józsefnének, akik a szoknyákat megvarrták. Nyitli Anitának is szeretnék köszönetet mondani a támogatói jegyek elkészítéséért és árusításáért, utóbbiért Mátyás Melinda anyuka segítségéért is hála.
Csak még összetettebb. A mi csapatunk egy „amatôr” színjátszó társulat. A szereplôk szabadidejükbôl járnak, önszántukból.
Tarts olyan próbát, legyél olyan felkészült és olyan érdekfeszítô,
hogy folyton kösd le a figyelmét a legkülönbözôbb érdeklôdési
körû fiataloknak. Aztán emellett tanítsd is meg ôket érthetôen
beszélni, a színpadi mozgás, instruáld ôket úgy, hogy az ne legyen sértô, de hozz ki belôlük mindent. Aztán ott van a díszlet,
jelmez, zene meghatározása. Persze ezekben rengeteg segítséget
kaptam, de dönteni mindig a rendezônek kell. Sokan nem tudják, mekkora munka van egy ilyen színdarab mögött. Nem csak
öröm és mulatság, hanem kôkemény munka, mindenféle megterhelés, idegileg, érzelmileg. De a végeredmény minden esetben kárpótol. A közös munka öröme, és az, hogy ennyi fiatal
folyton ott van, és azt látod, hogy örömmel jár hónapokon keresztül próbára, sôt, rengeteg más rendezvényen is ott van. Ez a
munkám egyik lényege és bár itt rendezô voltam, mégis sokkal
inkább olyan feladat ez, amit egy mûvelôdésszervezônek tennie kell. Technikailag sem emlékszem, hogy ennyit kellett volna
készülnünk, mint erre a darabra. És itt szeretném megköszönni két legfôbb segítômnek, Péteri Lôrincnek és Szánthó Andreának a kitartó munkáját.

A közeljövô
Több igény és felkérés is van még az Abigél elôadásunkra. Karácsonyra pedig egy szép színdarabbal szeretnénk megajándékozni az érdeklôdôket. Továbbra is azon leszek, hogy a klub
tagjai továbbra is vegyenek részt a község fôbb eseményein
énekkel, verssel, táncjelenettel. A falu büszke lehet a fiataljaira, azokra, akik látogatják a közösségi rendezvényeket, a faluházat, meg pláne.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô
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Bóbita Krónika

Húsvéti ünnepkör szokásai óvodánkban:
Zöldágjárás
2016. március 18-án délelôtt egy már
majdnem elfeledett népi gyermekjátékkal, zöldágjárással köszöntöttük a tavaszt, a természet megújulását.
Évek óta az óvoda területén belül valósítottuk meg ezt a szép népszokást. Ebben az évben úgy terveztük, hogy megmutatnánk óvodán kívül is.
Elôzô napokban elkészítettük a „kaput”,
amit bambusz ágakból hajlítottunk meg,
szépen feldíszítettük zöld hajtásokkal,
piros szalagokkal, sárga virágokkal.
Az idôjárás nekünk kedvezett, szép, tisz-

Komatálazás

ta, napsütéses idôre ébredtünk. A tízórai elfogyasztása után, hamar öltözködtünk, mindenki türelmetlenül várta,
hogy minél hamarabb kint lehessünk a
friss levegôn.
Az óvoda elôl indultunk, elôl 2 óvó néni
a kaput tartva, mögöttük pedig az óvoda valamennyi zsibongó, zsivajgó gyermeke, akiket az óvoda dolgozói kísértek. Tavaszi énekekkel, rigmusokkal hívtuk fel magunkra a figyelmet. A sportpályához kiérve énekszóval, kézfogással átbújtunk a kapu alatt, addig folytattunk az éneklést, amíg mindenki át nem
ért, s végül egy hatalmas kört alkottunk. Szokásunkhoz híven körjátékokat
játszottunk. A jó idô azonban meghozta kedvünket, kihasználva a sportpálya
nagy, füves területét, a régi idôk játékaival múlattuk az idôt ebédig. (pl. forgós
játékok, de hívhatjuk: sikizés, sergés,
sörgés, kocsizás, stb., talicskázás, gurulás a fûben, szédibabázás)
Kellemesen elfáradva, de énekszóval, vidáman vonultunk vissza az óvodába.

a maci- és labda csoportos gyerekekkel április 1.-én. Elôzô napon elkészítettük a tálat, miközben meséltünk nekik, errôl a szép szokásról. Közben énekeltünk, mondókáztunk. A következô
napon pedig a maci csoportos gyerekek
énekszóval és a komatállal bekéredzkedtek a labda csoportba. Köszöntöttük,
s átadtuk egymásnak a komatálat. Közösen elfogyasztottuk a kalácsot, gyümölcslevet, amit a hitelesség kedvéért
„itókás” üvegbe töltöttünk. Olyan baráti jókedv kerekedett, hogy természetesen nem maradhatott el a néptánc sem.
Mi most már az udvaron, az utcán, bárhol ha találkozunk, komának szólítjuk
egymást.
Biztosan állíthatom, hogy mikor láttuk
a gyermekek kipirult arcát, szemük csillogását, a lelkesedésüket, nekünk azt jelenti: nem csak mi adtunk, hanem mi is
kaptunk!

A húsvétra következô fehérvasárnapon
volt szokás a komatál küldése. Ezt a szokást Dunántúl egyes részein még ma is
ismerik. A komatál- vagy mátkatál küldést fôleg lányok gyakorolták, de a fiúk
is bekapcsolódtak. A komatál átadása,
sírig tartó barátságot jelentett, a fiúk
komának, a lányok mátkának nevezték
egymást. A komatálból nem hiányozhatott a húsvéti kalács, a hímes tojás és az
ital.
Ezt a szép népszokást elevenítettük fel

„Egy közösséget legjobban a hagyományai tartanak össze. A régi szokások mel-

lett újak is kialakulhatnak, s ez bizakodást ad arra, nem csak múltja, de jelene,
jövôje is van az adott közösségnek.”
Végi Péterné Piroska néni
Szeles Imréné Judit néni

További képeket, melyek a március
15-i mûsorral, illetve a zöldágjárással
és komatálazással kapcsolatosak a
www.ovoda.szlv.hu oldalon megtalálhatóak.
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Óvodások ünnepeltek
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!”
Ki ne tudná ezeket a sorokat kapásból
felidézni ilyentájt márciusban.
Petôfi Sándor sorai beívódtak a magyarság történetébe, és minden hazafi számára jelmondattá váltak. Gyermekeink
már elsô öntudatos pillanatuktól kezdve tanulják, milyen volt 1848 elhíresült
szállóigéje. Már óvodás korban szívesen
hallgatják és éneklik a 48-as katonadalokat, lobogtatják a magyar zászlót, és
büszkén viselik a szívük felett a nemzeti
színû kokárdát.
Óvodánkban a tavaszi hagyományôrzô
ünnepkörünk egyik jelentôs eleme, a
március 15-e gyermekszemléletû megünneplése.
Idén a Katica csoportosok készültek a
többi csoport számára elôadandó ünnepi megemlékezéssel. A ráhangolódás
már hetekkel korábban elkezdôdött.
Nemzeti színû zászló festése, kokárda virág ragasztása, és csákóhajtogatás
közben énekelgettük a katonás dalokat,
mondogattuk a versrigmusokat. Meneteltünk fakarddal, „masíroztunk” falovacskákkal, táncba hívtuk egymást ütemes toborzó dalokkal.
Azok a gyerekek, akik nem szívesen táncoltak, fa várépítô játékkal, lovacskákkal, katonákkal foglalták le magukat.
Az óvodánkba már hagyomány szintjén
ellátogatott hozzánk március 10.-én a Kákics zenekar, akik közremûködésünkkel
gyermekszemléletûvé tették a katonáskodást, toborzást, csatajelenetet. Na-

gyon jó hangulatban telt el a délelôtt,
még a bátortalanabb gyerekeket is
elôbb-utóbb táncba csalogatták.
Másnap elérkezett az igazi ünnep ideje. A kislányokat nemzeti színû ruhába
öltöztettük, pártát, kötényt kötöttünk
rájuk, a fiúk pedig az ünnepélyes sötét
nadrág- fehér ing összeállításhoz mellényt és huszárkalapot kaptak. Természetesen mindenki szíve felett ott díszlett a nemzetiszínû kokárda is.
Mûsorunkat elôször tavaszköszöntô dalos játékokkal, versekkel kezdtük, majd
a fiúk a huszárkapitánnyal elmasíroztak a csatába. A lányok eljátszották hogyan lengeti a víg tavaszi szél a magyar
zászlókat, majd gyönyörû, szívhez szóló, hôsök emlékét idézô versekkel zárult
a mûsor.
Ezt követte az óvó nénik énekkárának
meglepetése, majd Piroska néni és párjának hangulatos néptáncbemutatója.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekekkel sikerült megértetnünk az ünnep
mondanivalóját, meghatott elmélyült
hangulatban, szinte alig akartak felállni a megemlékezô mûsor után.
Majd a szép tavaszi idôben minden csoport elsétált a hôsök emlékmûjéhez,
és elhelyezte a gyerekek által készített
zászlókat, kokárdákat.
Steinné Godó Ágnes

Kidoboló
Közösség

12

2016. május

Közösség

A Nyugdíjas Klub nônapi rendezvénye
Igen csak izzasztó, nehéznek tûnô tánclépéseket tanítottak nekünk. De mennyire
sikerült megtanulni az maradjon csak an�nyiban, hogy nem sokan maradtunk ülve,
ki ügyesen, ki még ügyesebben, de kitartott végig. A néptáncosoknak is csak azt
tudjuk kívánni, mint az elôbbiekben, legyenek sikeresek és még sokáig mutassanak tánclépéseket, ifjaknak és idôseknek.

Több mint egy hónapja tartottuk meg
a „Nônapi” összejövetelünket. Március ötödikén miénk volt a faluház nagyterme. Szükség is volt a nagyteremre,
mert hívószavunkra elég szép számmal
jöttünk össze. Megtiszteltek jelenlétükkel a Dalkör-, a Néptánc csoport tagjai
és utoljára a felsorolásban, de nem utolsósorban a Dráma kör tagjai közül azok
a fiatalok, akiknek nem kellett azon a

jukból. Azóta már teljes egészében is láthattunk, igen jól sikerült elôadniuk a darabot, csak gratulálni tudunk hozzá és további sikeres szereplést kívánunk nekik.
Az átalakult Dalkör elsô szereplése is erre
a napra esett. Miután közülünk többen
is dalkör tagjai vagyunk, így akár elfogultsággal is lehetne bennünket vádolni,
de jól sikerült a fellépés, egy vidám dalcsokorral. Mi sem bizonyítja ezt jobban,

napon iskolába menni, mert az a szombat hivatalosan munkanap volt. Egy kicsit aggódtunk is emiatt, hogy vajon
mindenki el tud-e jönni, de így utólag
azt kell mondanunk, hogy még az aznap dolgozók is idôt szakítottak ránk.
S hogy ki ne hagyjuk a legfontosabbat,
ami ilyen alkalmakkor nem hiányozhat,
a jó zenét, ami kedvet csinál a táncoláshoz, ezt pedig Turóczi Lajosnak és párjának Ibolyának köszönjük. A belépô
díj egy tányér pogácsa, vagy sütemény,
vagy innivaló – nem túlzásba esve –
volt. Így aztán minden adott volt a jó
hangulathoz.
A Dráma kör tagjai énekeltek – fantasztikus hanggal megáldott kislányok, nem
gyôztünk tapsolni nekik és bizony velük
együtt énekeltük egyik-másik dalukat.
Ízelítôt kaptunk az „Abigél” címû darab-

mint az, hogy a hallgatóság közül többen
is velünk együtt énekeltek. A Dalkörnek
azt kívánjuk, hogy még sokáig maradjanak együtt, és sok sikert a további munkájukhoz.
Majd következett az „idôsebbek hamarabb is abbahagyhatják” címû fejezet.
amit a néptáncosok írtak a számunkra.

Az elsô ilyen jellegû összejövetelre adott
alkalmat az idei nônap. A nyugdíjas klub
azt szerette volna kipuhatolni, hogy a falunkban mûködô civil szervezetek men�nyire hajlandóak egymás hívószavára
odafigyelni. Azt kell mondanunk, hogy
ez most igen jól sikerült, bár nem mindenki jött el – de most már nem is annyira lényeges talán, majd legközelebb.
Miért is mondjuk azt, hogy legközelebb, mert minden résztvevô igennel felelt arra, hogy szükséges az ilyen együttlét. Szükséges, mert a nyugdíjasok arra

gondolva mentek el a dráma klub bemutatójára, hogy a gyerekek nálunk jártak,
így mi is elmegyünk hozzájuk, s ugyanígy lesz, majd ha a dalkör énekel, vagy
ha a néptáncosok táncolnak, mi, nyugdíjasok is ott leszünk, ahogy ôk is megtiszteltek bennünket. Folytatás…! Üdvözlettel a Nyugdíjas klub nevében
dr. Herczeg Józsefné Magdi
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Egészségügy  |  Hasznos információk

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
• Rehus Éva, védônô, iskolavédônô.................. (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.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:......................... (30) 2381-002
Hétfô: 8–14 óráig, kedd: 13–19 óráig, szerda: 8–14 óráig
(ezen belül 8–12 óra iskolafogászat), csütörtök: 8–13 óráig

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: április 30., május 1.; 21., 22.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: május 7, 8., 28., 29.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: április 24., május 14., 15., június 4., 5.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

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

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelés gyermekeknek Rendelés felnôtteknek
12–14
14–16
10–11
8–10
13–14
14–16
10–11
8–10
9–11
8–9

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
Kedd
7–8
Szerda
12–13
Csütörtök
7–8
Péntek
7–8
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés ÉvaTóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

Általános segélyhívó.......................................................... 112
Mentôk............................................................................. 104
Tûzoltóság......................................................................... 105
Vízellátási problémák:...................................... (30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák................. (30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség......................... (40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu
Szennyvíz szippantó, Transfekál Kft.................. (30) 900-9788

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

Baracskai polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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

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
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Adóiroda............................................................ (22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

Falugazdász

Martonvásári Járási Hivatal

Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 óráig, Szerda:
tartás
Új nyitva
14–18 óráig, Szombat: 14–18 óráig

• Titkárság......................................................... (22) 569-280
• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. ................................... (22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek..............................(22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek....................(22) 569−283, (22) 569−284
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1............................ (22) 569−288
2451 Ercsi, Fô u. 27.....................(25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd:
nincs ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig
• Foglalkoztatási Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 34........................................... (25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8−14 óráig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8−14 óráig; Csütörtök: 8−14 óráig;
Péntek: 8−12 óráig
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8-12 óráig; Csütörtök: 8-12 óráig

E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8–12 óráig, csütörtökön 14–18 óráig.

Glaszhütter Anett............................................ (70) 436-2449

Községi Könyvtár

Sportolási célra bérbe vehetô
önkormányzatunktól a szabadidôparkban lévô

mûfüves pálya.
A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az esti órákban történô
megvilágítás igénybevétele óránként 1 000 Ft. A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába
kell befizetni. Az igényeket Oláh Józsefnél lehet jelezni
a 06-20-598-3799-es 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.

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

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Gyimóti Gyula temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Gyászoló család

Faluház

Impresszum

Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor...................... (20) 462-7674
Nyitva tartás: kedd: 9–20 óráig, szerda: 10:30–19:30-ig,
csütörtök:13–21 óráig, péntek: 13–20 óráig,
tartás
Új nyitva
szombat: 14–19 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 bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés:
hammergrafika.hu | Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség
szerint elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott
írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: május 18. | Várható megjelenés: május 30.
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