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Aranyosi Ervin: Kérés a szülôhöz
Vigyázz reám! Kicsi vagyok,
egy apró, kis virágszál…
Te kaptad a feladatot,
hogy mindig rám vigyázzál!
Nem azért jöttem én ide,
hogy valóra váltsam álmod!
Nem élhetem az életed,
ha Te nem jól csinálod!

Az életemnek célja van,
s mint apró mag, kikeltem.
A tudás, készség bennem él,
s amint utamra leltem,
megírom én is sorsomat,
vágyam könnyíti léptem,
s ha támogatsz, velem leszel,
tiéd is lesz az érdem.

Ha kell, szeress és bátoríts,
légy biztos menedékem!
Legyél értékes, drága kincs,
mely megkönnyíti létem!
Legyél tanítóm, mesterem,
ki vezet titkos úton,
segíts az élet lényegét
könnyedén megtanulnom.

Mutass példát hát, s lelkesíts,
de óvj meg a világtól.
Ahol kérlek, ott majd segíts,
s olyan is lesz, mi gátol.
Legyél az ôrzôangyalom,
de ne légy börtönôröm!
Ha kell, hát engedj szabadon,
segíts a csúcsra törnöm!

Soha ne légy a zsarnokom,
ki gúzsba köti szárnyam!
Legyél vezérlô csillagom,
törj utat félhomályban!
Vigyázz reám! Kicsi vagyok,
a jövôd bennem éled.
Engedd lágyan ömölni rám,
boldog szeretet-fényed…
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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
Az április 28-án megtartott ülésen nem
vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia
képviselô. 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 tájékoztató.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
Középnyugat-magyarországi közlekedési
Központ Zrt. beszámolója Baracska Község 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. A szolgáltatás
során felmerült veszteségbôl 50% térítést
vállalt át önkormányzatunk.
– A térfigyelô kamerarendszer központ-

jának áthelyezése a további információk
beszerzéséig el lett napolva.
– A Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységrôl szóló 2015. évi beszámolója és a Baracska településre vonatkozó szakmai beszámoló elfogadásra
került.
–A
MEDICOPTER
Alapítványnak
15.000 Ft támogatás került megszavazásra, defibrillátor monitor rendszer és
mellkaskomprimáló eszköz beszerzéséhez a Magyar Légimentô Kft. számára.
– A sportpálya elôtti buszöböl kialakításának lehetôsége - további egyeztetések
lefolytatásáig - elnapolásra került.
– A TOP-3.2.1-15 kódszámú, önkormányzati
épületek
energetikai
korszerûsétése címû pályázati felhívásra
a helyi Bóbita Óvodára vonatkozóan kí-

Tisztelt Lakosság!

A képviselô-testületi hírekben folyamatosan tájékoztatom Önöket a tárgyalt napirendekrôl és döntésekrôl,
most azonban kicsit bôvebben szeretnék írni az éppen
aktuális eseményekrôl.

Észlelhették, illetve az érintett utca lakosságát írásban is értesítettük róla, hogy május elején megkezdôdtek a régen várt útfelújítási munkálatok, és mire e Kidoboló a kezükbe kerül, talán be is fejezôdnek.
A felújítási munkálatok hitel igénybevételével történnek, mely
hitel felvételéhez az elmúlt év utolsó napjaiban kaptuk meg a
kormány engedélyét, a hitelszerzôdés megkötésére karácsony
után került sor a hitelt nyújtó pénzintézettel. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen került kiválasztásra a kivitelezô, s
az idôjárásra is tekintettel májusban érkezett el az idô a felújítás elvégzésére. Azt elôre sajnos nem tudhattuk, hogy az idei
évben a május egy ilyen csapadékos hónap lesz.
A munkálatok során természetesen elôfordultak kisebb
fennakadások a közlekedésben, de szerencsére nagyon kevés olyan személy akadt, akinél mutatkozott a megértés és
együttmûködés hiánya.
A lakossági észrevételekre, legyen az negatív vagy pozitív irányú, a kivitelezôvel egyeztetve azonnal igyekeztünk reagálni,
ahol lehetett, ott orvosolni. A több évtizede kialakult utca-

Aradi utca

Petôfi utca

ván támogatási kérelmet benyújtani testületünk.
Az iskola épületeinek energetikai kor
szerûsítése egy nagyobb volumenû beruházás lenne, így arra most nem tud támogatási kérelmet benyújtani önkormányzatunk.
– Nem került elfogadásra az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója.
– A Hídépítô Zrt. és az Önkormányzat
között fennálló jogvita rendezése érdekében Egyezségi Megállapodásra került sor.
– Építészeti és tanácsadási munkák elvégzésére szólóan a budapesti székhelyû
A3 Építész Kft.-vel kötendô vállalkozási
szerzôdésrôl született döntés.
Becsei Andrásné
alpolgármester

szélességeken, meglévô közmûvek nyomvonalán természetesen nem lehetett változtatni és helyhiány miatt új árokrendszer kiépítésére sem volt lehetôség. A meglévô árokrendszerek rendeltetésszerû mûködése érdekében az árkok és átereszek rendszeres tisztítására – egyebek mellett – az utak védelme érdekében is nagyobb gondot kell fordítani, amire ezúton
is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét!
Több utcából érkeztek az ott lakóktól megkeresések
– elsôsorban a most felújított utcákra csatlakozókból – hogy
azok miért nem lettek felújítva vagy mikor kerül rájuk sor.
Ennek egyszerûen az az oka, hogy most ennyire volt pénzügyi fedezet, ugyanis a hitel felvételének összege is korlátozott, és annak érdekében, hogy önkormányzatunk biztonságosan el tudja látni a mindennapi kötelezô feladatait, intézményei mûködtetését, a képviselô-testület nem hozhat felelôtlen
döntéseket.
Mart aszfaltos útburkolat készítésére rendelkezünk árajánlattal, az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló hó végi tárgyalásakor fog kiderülni, hogy van-e olyan
költségvetési pénzmaradvány, amit e célra fel lehet használni.
Az M7-es lejáró 2664/1 hrsz-ú útja önkormányzati tulajdonú, melynek felújítása is most zajlik. Ez a felújítás kormányzati támogatásból történik. Ezúton is köszönjük Tessely Zoltán
országgyûlési képviselô úr segítségét.

Tompa utca

Csillag utca
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A Széchenyi és Kolozsvári utca vízelvezetési problémájának
megoldására támogatási igényt nyújtott be önkormányzatunk
a „TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések – belterületi csapadékvíz elvezetés” címû pályázaton. Bízunk benne, hogy igényünk kedvezô elbírálást kap és
ezen utcák vízelvezetési gondja megszûnik.
A baracskai Bóbita Óvoda fenntartója néhány éve a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, a Kozma Ferenc
Általános Iskoláé pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ. Az épületek az önkormányzat tulajdonában maradtak, a felújítási feladatokkal együtt. Április hónapban jelent
meg a „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése” pályázat. A pályázati támogatás célja az épületek hôtechnikai jellemzôinek a javítása. A támogatásból utólagos szigetelés, külsô nyílászáró csere, korszerûsítés, az épületek nyári, passzív hôvédelmének javítása lenne megoldható. A
pályázat benyújtásához elôkészítô tanulmányok, tervek szükségesek, melyek elkészítései milliós nagyságrendûek.
Képviselô-testületünk megvitatta a pályázati és pénzügyi
lehetôségeket, és úgy határozott, hogy 2016. évben az óvoda épületeinek felújítására nyújt be pályázatot. Az iskolánál a
mindennapi testnevelési órák megtartásában a használhatatlanná vált tornaterem okoz most nagyobb gondot. Keressük a
lehetôségeket a megoldásra. Tornaterem építés ügyében már
Tessely Zoltán országgyûlési képviselô, kormánybiztos úrhoz
fordult testületünk, aki támogató segítséget ígért a megoldáshoz. Igaz, hogy a mûfüves pálya használatát egész tanévben térítésmentesen biztosítja önkormányzatunk a testnevelési órákhoz, de azt csak csapadékmentes idôszakban tudják használni a diákok.
A mûfüves pálya tanórán kívüli használatára vonatkozóan a
Kidoboló szinte minden számában leírjuk, hogy bérbe vehetô,
de engedély nélkül nem használható. Sajnos ennek ellenére
gyakran bemásznak a kerítésen, vagy felfeszítik és megrongálják azt. Valószínû, hogy nincsenek tudatában, milyen veszélyekkel jár ez és milyen kárt okoznak. Önkormányzatunk minden évben jelentôs összeget költ a pálya karbantartására, a kapuhálók cseréjére, a mûfû szakszerû gondozására és az okozott károk helyreállítására. Kérem a Tisztelt Szülôket, hívják
fel a gyermekek figyelmét a pálya használatának szabályaira
és kérem a fiatalságot, ne felejtsék el, hogy a sportszerûséghez
hozzátartozik a pálya jogszerû igénybevétele is.
Másik terület, ahol sokan nem ismerik a viselkedés írott és
íratlan szabályait, az a falu központjában lévô játszótér melletti Emlékpark. Kidöntik az egyes hôsi emlékmûveket elválasztó oszlopokat, eltulajdonítják a díszláncokat, letörik a táblákat és ott kerékpároznak. Kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy a hôsöknek állított emlékmûvek elôtt illik kellô tisztelettel viselkedni!
A faluközpontban kiépítésre került a térfigyelô kamerarendszer. Készülnek a felügyelettel kapcsolatos szabályozások.
Elôbb-utóbb fény derül a rendetlenkedôkre és károkozókra!
Bízom benne, hogy csökkenek a problémák és minél kevesebb
birtokvédelmi és szabálysértési eljárást kell indítani!
Becsei Andrásné
alpolgármester

In memoriam
Dr. Hargitai Ferenc
Életének 87. évében, 2016. május 1-jén, türelemmel,
méltósággal viselt, hosszú betegség után távozott az
élôk sorából dr. Hargitai Ferenc fôorvos úr, nyugalmazott háziorvos, Baracska Község második díszpolgára.
Így szól a hideg, hivatalos gyászjelentés. A megrendítô
hír a családot, a barátokat nem érte váratlanul. De
mégis más, amit tudunk, sejtünk, és más a bizonyosság, a megtörtént, a visszafordíthatatlan. Egy olyan
személytôl kell búcsút vennünk, akinek a neve minden régi baracskai család számára ismert, lévén egyetlen háziorvosa a községnek több évtizedig.
Dr. Hargitai Ferenc körzeti orvosként, 1966 februárjában kezdett dolgozni Baracskán.
Elôtte a BM határôrségnél volt, majd a Budapesti
Fôvárosi Tanács helyettes orvosa lett. Ezt követôen a
Pesthidegkúti kórházban, majd a budapesti Tétényi úti
kórházba került mint segédorvos.
Körzeti orvosként 1961-tôl dolgozott, elôször Budapesten, majd Tordason, s onnan érkezett Baracskára,
ahol rövidesen körzeti fôorvos lett.
Orvosi feladatát mindig kiválóan, lelkiismeretesen, fáradságot nem kímélve,becsületesen látta el. Éjjel-nappal rendelkezésére állt a falu lakosságának, rendelési
idôt,ügyeleti idôt nem figyelve. Baracska egyedüli orvosaként rendkívül sokat dolgozott, de mégis, Kajászó
község orvosi ellátását is magára vállalta.
Évtizedekig a Vöröskereszt elnökeként tevékenykedett, de nem sajnálta az idôt, energiát a lakosság számára tartandó különbözô egészségügyi tájékoztatókra, felvilágosításokra sem.
A körzeti orvosi munkája mellett az óvoda, az iskola és egyéb közintézmények egészségügyi feladatait is
ellátta.
Orvosi hivatása mellett mindig aktívan részt vett községe közéletében is. Hosszú évekig tanácstag volt,
majd 1990-2004-ig önkormányzati képviselôként segítette a falu fejlôdését.
Mint képviselô is mindig különösen érzékenyen reagált a lakosság, fôleg a gyermekek és az idôsek életkörülményeit, egészségét érintô kérdésekre. Mindig
ügyelt arra, hogy pozíciójával, foglalkozásával soha ne
éljen vissza. Nyugodtsága, megfontoltsága, diszkréciója, hivatásszeretete példa értékû.
2004-tôl, nyugdíjba vonulását követôen sem fordított
hátat hivatásának. Kollégái, volt betegei –az egész kistérségben- számíthattak rá, amíg egészsége engedte.
Dr. Hargitai Ferenc fôorvos úr nem született
Baracskán, de neve összeforr a község nevével.
Kedves Doktor Úr! Nyugodjon békében!
Baracska Község Önkormányzata, képviselô-testülete
nevében
Pintérné Bernyó Piroska
PIT Bizottsági elnök
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Baracskai
Polgárôrség

Eboltás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltásának idôpontja:

2016. június 8. (szerda), 15.00-18.00 óra

Helyszín:	községháza udvara
A pótoltás idôpontja:	2016. június 15. (szerda), 15.00-18.00 óra
(helyszíne változatlan)
***

Baracska-Annamajorban
2016. június 9. (csütörtök), 16.00-17.00 óra
az eboltás idôpontja:
Helyszín:
Baracska-annamajor, mérlegház
Az oltás alapdíja: 4 000 Ft/eb (mely összeg magában foglalja a vakcinázás költségeit).
Ezen felül a kötelezô féreghajtás díja:
a) amennyiben az eb 30 kg testtömeg alatt van:
b) amennyiben az eb 30 kg testtömeg felett van:

250 Ft/eb
400 Ft/eb

A 3 hónapnál idôsebb ebek beoltása kötelezô!
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében az ebek veszettség elleni védôoltása az eb tulajdonosának kötelezô feladata.
Fontos, hogy az eboltásra csak chippel ellátott kutyát vezessenek fel, mert csak
így vakcinázható!
Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy
– az esetleges további problémákat, illetve bírság kiszabását megelôzendô –
a szolgáltatást vegyék igénybe!
Dr. Szeifert József hatósági állatorvos
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô

Baracskán
10
éve
teljesítenek
szolgálatot
a
lakossági
önszervezôdésbôl alakult Baracskai Polgárôrség tagjai. A polgárôr
szervezet a szilárdabb közrend
és közbiztonság érdekében társadalmi bûn- és baleset-megelôzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal alakult.
Az eltelt 10 év alatt több ezer
óra szolgálati idôt teljesítettünk.
A járôrözések alatt a településen
több 10 ezer km-t tettünk meg.
Polgárôreink kezdetben a szolgálatot saját gépkocsijukkal, saját üzemanyaggal látták el, majd sikeres pályázatok útján elôször egy használt
majd késôbb egy teljesen új gépkocsival tehették és tehetik meg.
Tagdíjakból, támogatásokból, önkormányzati pályázatokból, adó
1% befogadásából tudjuk finanszírozni a szervezet mûködését (cégbejegyzés, könyvelô, számlavezetés, ügyintézési költségek) illetve a
szükséges felszerelések biztosítását.
Idôközben bôvült az egyesület járôr
szolgálati tevékenysége, amely során lovas polgárôrökkel is lehet
találkozni. Továbbá egy szolgálati
csoportba emelt létszámmal, párhuzamosan gépkocsis és gyalogos
szolgálatra is van lehetôség.
Tagságunk folyamatosan bôvül,
egyre többen éreznek tenni akarást
a kitûzött célok érdekében.
Az elmúlt évek alatt gyakran fordult
elô a rendôrséggel közösen végrehajtott feladat is. Ez idô alatt jó
kapcsolat alakult ki, a járôrözések
során tapasztalt gyanús esetekben
többször kértük a segítségüket.
A rendôrség szlogenje a „Szolgálunk és Védünk”. Egy megyei
polgárôr gyûlésen elhangzottak
szerint, idézve a neves humoristát, Markos Györgyöt, aki egyben
polgárôr szövetség alapító is, „Miben segíthetek?” lehetne a szlogenünk. Hiszen a polgárôr a lakosságért áll ki, segítséget nyújt, a közbiztonság emelésében vesz részt.
Baracskai Polgárôrség
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Fa lu h á z

2016. Faluház Majális
A tavalyi év után ismételten szerveztünk Faluház-Majálist Baracskán. A hûvös, borongós idô sem szegte lelkesedésünket, és jó fél napos rendezvénnyel vártuk az
érdeklôdôket.
Szeretném megköszönni Végi Péterné Piroskának és a Baracskai Néptáncegyüttesnek
a kiemelkedô közremûködését és színvonalas tánckoreográfiáját. Köszönet jár azoknak, akik a rendezvény elôtt és közben közremûködtek és segítettek. Néhány kép a
programokról…
Kupi Gábor, mûvelôdésszervezô
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I s ko l a
Tisztelt Olvasók!
Hamarosan véget ér a 2015-2016-os tanév.
Szeretném Önökkel megosztani a II. félévben történt kiemelt
eseményeket, eredményeket, amelyekre nagyon büszkék vagyunk.
2016. január 28-án nyugdíjba vonult 42 év szolgálati idô után
Kovács Jánosné, Sára néni aki iskolánkban 17 évig dolgozott.
Nap, mint nap ô nyitotta és zárta az iskola ajtaját. Szorgos keze
nyomán tiszta, rendes termek és folyosók várták tanulóinkat reggelente.
2016. február 2-án délután
virággal, ajándékkal és soksok jókívánsággal ünnepeltük ôt. Nyugdíjba vonulása alkalmából egy szép verssel is búcsúztunk tôle, kívánva neki hosszú életet, hogy
még nagyon sok öröm érje
egészségben,békességben
kedves családja körében.
Jelen írásomban több adományozónak szeretnék köszönetet
mondani tanulóink és a munkatársak nevében.
A Baracskai Dalkör egy kiváló minôségû szintetizátort adományozott, melyet Mészáros Jenôné Ibi néni adott át nevükben.
Községünk volt tanítványa Vass Hajnalka és Katalin számos iskolai berendezéssel örvendeztetett meg bennünket: Budapest
egyik intézményébôl selejtezésre került, alig használt 40 db tanulószéket és 4 db tanulóasztalt, iskolai orvosi vizsgálóból vadonatúj fehér ágyat, mely a fejlesztô szobában igen kedvelt
pihenô hely lett az elfáradt kisgyerekeknek, továbbá papírvágó
szerkezetet, táblavilágító korszerû lámpákat kaptunk, melyek
A tanuló neve

A verseny neve

Molnár Fanni

felszerelését nyárra ütemezzük a festés után.
Kiss Gábor helyi lakos 100.000 Ft készpénzt adományozott tehetséges, rászoruló tanítványaink versenyeihez és jutalomkönyvekre.
Pajzs Petra szüleitôl egy komplett ajtót kaptunk tokkal együtt, a
matematika terem leszakadt ajtaja helyére.
Tarczali Bence szülei zúzott követ adományoztak, melyet saját
kezûleg töltöttek fel az iskola bejáratánál lévô parkolóba. Köszönjük!
Április 14-án és 15-én volt a leendô 1. osztályosaink beíratása. Jelenleg 22 fôt írattak be az elsô évfolyamba. Ebbôl 3 fô
kajászói és 17 fô baracskai lakosú baracskai óvodás kisgyermeket. Ebben az évben is változatos programokkal készültünk a
szülôk és gyermekek fogadására.
2016. március 8-án kedden nyílt nap volt a 4. osztályban a
leendô 1. osztályos tanítónál.
2016. március 21-én hétfôn Borsóné Molnár Szilvia tanító és
Kárpáthegyi Józsefné igazgató látogattak el a helyi óvodába.
2016.március 31-én csütörtökön 17 órakor tájékoztató szülôi
értekezlet volt a leendô 1. osztályos gyerekeknek és a szülôknek.
2016.április 8-án pénteken 3 órától 4-ig „Csalogató”-kézmûves
foglalkozás volt.
2016. április 21-én csütörtökön beiratkozás volt az 1. évfolyamra.
2016. április 22-én pénteken
beiratkozás volt az 1. évfolyamra.
2016. május 10-én kedden a nagycsoportos óvodások ellátogattak az iskolánkba.
Nagyon köszönjük a Szülôk bizalmát, hogy a mi iskolánkat választották!
Rengeteg tanulmányi versenyen vettünk részt ebben az évben,
eredményeink:
A verseny szintje

Elért eredmény

Read and Play angol nyelv
Székesfehérvár

megyei

2. helyezés

Kárpáti Zsolt

Papp László

Read and Play angol nyelv
Székesfehérvár

megyei

3.helyezés

Kárpáti Zsolt

Ferenc-Csibi Nóra

Read and Play angol nyelv
Székesfehérvár

megyei

8.helyezés

Kárpáti Zsolt

Paizs Petra

Chernel István
Természettudományi verseny
Agárd

területi

20. helyezés

Janda Katalin

Faragó Gabriella
Méri Kata
Varga Patrik
Wittmann Réka
5. osztály

Gyors ész hamar kész
Ercsi

területi

4.helyezés

Wittmanné
Ángyás Eszter

Ferenc-Csibi Nóra
Csapó Virág
Sass Szilvia
Molnár Fanni
6. osztály

Gyors ész hamar kész
Ercsi

területi

Boriszov Csenge
Görcs Emese
Juraszkó Vanessza
Végh Patrik
7.osztály

Gyors ész hamar kész
Ercsi

területi

1.helyezés

1.helyezés

Felkészítô tanár

Wittmanné
Ángyás Eszter

Wittmanné
Ángyás Eszter

Kidoboló
Iskola
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Molnár Krisztián
Magyar Ferenc
Rebenák Dorottya
Siklódi Gellért
8. osztály

Gyors ész hamar kész
Ercsi

területi

3.helyezés

Wittmanné
Ángyás Eszter

Túróczi Anna 3.osztály

Kempelen farkas matematika verseny
Pázmánd

területi

3. helyezés

Schaffer
Ferencné

Miklósi-Kovács Dániel
1.osztály

Kempelen farkas matematika verseny
Pázmánd

területi

6. helyezés

Szôlôsyné Nagy
Melinda

Földesi Nikol 3.osztály

„Alkoss velünk, Alkoss
nekünk!” rajzverseny
Pápay Ágoston Általános Iskola
Készségfejlesztô Speciális
Szakiskola és Kollégium
Martonvásár

területi

2. helyezés

Kárpáthegyi
Józsefné

Görcs András 3. osztály
Wittman Réka 5. osztály
Siklódi Gellért 8.osztály

Mezei futóverseny
Vál

területi

6.helyezés
10.helyezés
4. helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes
Galgóczy Lajos

Méri Kata 5. osztály
Nagy Erik 4. osztály
Tarczali Bence 7. osztály

Mezei futóverseny
Vál

területi

3. helyezés
3.helyezés
2.helyezés

Borsóné Molnár
Szilvia
Galgóczy Lajos

Ferenc-Csibi Nóra
6. osztály

Bendegúz Nyelvész verseny
Székesfehérvár

megyei

3.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Ferenc-Csibi Nóra
6. osztály

Bendegúz Tudásbajnokság
Székesfehérvár

megyei

2.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Juraszkó Vanessza
7. osztály

Bendegúz Tudásbajnokság
Székesfehérvár

megyei

5.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Hajdú Eliza 5. osztály

Bendegúz Tudásbajnokság
Székesfehérvár

megyei

10.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Miklósi-Kovács Dániel
1.osztály
Szôlôsy Lili 2.osztály
Túróczi Anna 2.osztály

Benedek Elek mesemondó verseny
szervezô:Nyárainé Boromisza Klára

helyi

1.helyezés
2.helyezés
3.helyezés

Szôlôsyné Nagy
Melinda
Schaffer
Ferencné

Antal Johanna
3.osztály
Maticsuk Dominik
4.osztály
Alabi Ademola
Colin 3.osztály

Benedek Elek mesemondó verseny
szervezô: Nyárainé Boromisza Klára

helyi

1.helyezés
2.helyezés
3.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes
Borsóné Molnár
Szilvia

Ferenc-Csibi Nóra
6.osztály

Benedek Elek mesemondó verseny
szervezô:Nyárainé Boromisza Klára

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Borsányi Hanna
2.osztály

Költôi délután

helyi

1.helyezés

Schaffer
Ferencné

Antal Johanna
3.osztály

Költôi délután

helyi

1.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes

Borsányi Hanna
2.osztály

Költôi délután

helyi

1.helyezés

Schaffer
Ferencné

Bagdi Emese
6.osztály

Költôi délután

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Hajdú Eliza 5.osztály

Helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Ferenc –Csibi Nóra
6. osztály

Helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Görcs Emese
7. osztály

Helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Molnár Krisztián
8. osztály

Helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Bagdi Emese
6. osztály

Szavalóverseny

helyi

1.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Hajdú Eliza
5. osztály

Szavalóverseny

helyi

2.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Kidoboló
Iskola
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Ferenc-Csibi Nóra
6. osztály

Szavalóverseny

helyi

3.helyezés

Vranekné
Járányi Csilla

Miklósi –Kovács Dániel
1.osztály

Alsós olvasási verseny:szervezô
Borsóné Molnár Szilvia

helyi

1.helyezés

Szôlôsyné Nagy
Melinda

Jávorszky Zsüliett
2. osztály

Alsós olvasási verseny:szervezô
Borsóné Molnár Szilvia
Alsós olvasási verseny

helyi

1.helyezés

Schaffer
Ferencné

Lakner Dominika
3. osztály

Alsós olvasási verseny:szervezô
Borsóné Molnár Szilvia
Alsós olvasási verseny

helyi

1.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes

Molnár Dávid 4. osztály

Alsós olvasási verseny:szervezô
Borsóné Molnár Szilvia
Alsós olvasási verseny

helyi

1.helyezés

Borsóné Molnár
Szilvia

Miklósi-Kovács Dániel
1.osztály

Alsós helyesírási verseny:szervezô
Schaffer Ferencné

helyi

Szôlôsy Lili Emese
2.osztály

Alsós helyesírási verseny:szervezô
Schaffer Ferencné Alsós
helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Schaffer
Ferencné

Winkler Gergô
3.osztály

Alsós helyesírási verseny:szervezô
Schaffer Ferencné Alsós
helyesírási verseny

helyi

1.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes

Bagdi Bence
4.osztály

Alsós helyesírási verseny:szervezô
Schaffer Ferencné Alsós
helyesírási verseny

helyi

Miklósi-Kovács Dániel
1.osztály

Alsós matematika verseny:szervezô
Moharosné Benkô Ágnes

helyi

1.helyezés

Szôlôsyné Nagy
Melinda

Csapó Balázs
2.osztály

Alsós matematika verseny:szervezô
Moharosné Benkô Ágnes
Alsós matematika verseny

helyi

1.helyezés

Schaffer
Ferencné

Földesi Nikol
3.osztály

Alsós matematika verseny:szervezô
Moharosné Benkô Ágnes
Alsós matematika verseny

helyi

1.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes

Bagdi Bence
4.osztály

Alsós matematika verseny:szervezô
Moharosné Benkô Ágnes
Alsós matematika verseny

helyi

1.helyezés

Borsóné Molnár
Szilvia

Antal Johanna
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (anyanyelv)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Winkler Gergô
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (anyanyelv)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Alabi Ademola Colin
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (anyanyelv)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Kiss Roland
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (irodalom)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Winkler Gergô
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (matematika)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Kiss Roland
3.osztály

Mozaik tanulmányi
verseny (matematika)

országos

döntôbe jutott

Moharosné
Benkô Ágnes

Winkler Gergô
3.osztály

Matematika verseny
Pázmánd

területi

4.helyezés

Moharosné
Benkô Ágnes

Kecskés Andrea 5. osztály
és Méri Kata 5.osztály

Vajda Napok rajzpályázat
Vál

területi

1.helyezés

Janda Katalin

A tankönyvellátásról

Varga Patrik 5.osztály

Vajda Napok rajzpályázat
Vál

területi

1.helyezés

Janda Katalin

1. Minden elsô, második, harmadik és negyedik osztályos
tanuló térítésmentesen kapja meg a tankönyvcsomagot.

Ferenc-Csibi Nóra
6 .osztály

„Madarak és fák napja”
mûveltségi vetélkedô szervezô:
Nyárainé Boromisza Klára

helyi

1.helyezés

Nyárainé
Boromisza Klára

Végh Patrik-Pajzs Petra
7.osztály

„Madarak és fák napja” mûveltségi
vetélkedô szervezô:Nyárainé
Boromisza Klára

helyi

2.helyezés

Nyárainé
Boromisza Klára

Méri Kata- Kecskés Andrea „Madarak és fák napja” mûveltségi
5.osztály
vetélkedô szervezô:Nyárainé
Boromisza Klára

helyi

1.helyezés

1.helyezés

3.helyezés

Szôlôsyné Nagy
Melinda

Borsóné Molnár
Szilvia

Nyárainé
Boromisza Klára

Május végén és június elsô hetében a szokásos tanulmányi kirándulások lesznek.
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Mentovics Éva:
Köszönet a tanítóinknak

Osztály

Idôpont

Helyszín

1. és 2.

31.máj

Budapest

3.

01.jún

Visegrád

Tárt kapukkal várt a suli, s úgy emlékszem, meglehet,

4.

24.máj

Balatonfüred

érkezésünk örömére néhány aprót csengetett.

5.

03.jún

Budapest

Tudjuk, ez a tudás vára, s mi vagyunk a hercegek,

6.

június 6-7.

Szilvásvárad

meg a hercegkisasszonyok,ám a dolgunk rengeteg.

7.

május 25-26.

Miskolctapolca

Napról napra idejárunk, izgatottan érkezünk.

8.

június 20-22.

Ceglédfürdô

Ha tudnátok, mennyi tudást cipel mindig két kezünk!
Ámde vannak jó tündérek, akik várnak – így szokás.

A tavasz legjobban várt rendezvénye a május 27-én péntek
délelôtt megrendezésre kerülô Gyermeknap volt. 8 órától
12 óráig tartott, ahol sok-sok meglepetésben részesültek a gyerekek. Erre az alkalomra szeretettel hívtunk és vártunk minden
segítô szülôt! A munkát Moharosné Benkô Ágnes DÖK vezetô
és Csapóné Magyar Szilvia SZMK elnök fogta össze.
Lelkes szülôi segítséggel sikerrel zárult a tanév során minden
rendezvényünk, melyet ezúttal is nagy tisztelettel köszönök tanulóink és nevelôtestületünk nevében.

Tanítónak hívja ôket, tudod, minden iskolás.

Három helyi vállalkozó évek óta segíti minden egyes rendezvényünket: Gyócsi József kenyérrel, Orosz István szódavízzel,
Bekker Ádámné (100-as Zsuzsi) pedig tombolatárgyakkal. Köszönjük szépen!

míg tudással töltögették szorgosan a fejeket.

További programjaink:
Utolsó tanítási nap: június 15. szerda lesz, mely a szorgalmi év
utolsó napja is egyben.
Ballagás és tanévzáró ünnepély: 2016. június 18., szombat
9 óra, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

ôk tömik a kobakunkat – van itt tudás temérdek –
és ha néha arra kérnek, leírjuk az egészet.
Osztunk, szorzunk, s pihenésképp olvasunk egy szép mesét,
a környezet és a matek pedig jól megy réges-rég.
Tanítóink fáradoztak egész évben eleget,
Köszönjük, hogy féltô gonddal egyengették léptünket,
kívánjuk, hogy legyen boldog számukra e szép ünnep

Május utolsó vasárnapja:
GYERMEKNAP
Június elsô vasárnapja:
PEDAGÓGUSNAP
Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testülete
tisztelettel köszönti a község pedagógusait
és sok örömet, vidámságot
kíván a gyermekeknek.

2. A rászoruló tanuló (elôzetes igénylôlap kitöltése és beadása után) ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagot, úgy hogy bizonyos könyvek könyvtári példányok
lesznek.
3. A „fizetôs” tanuló fizetési könnyítéssel fizet úgy, hogy
egyes tankönyveit könyvtári példányként kapja.
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Kidoboló
Óvoda

2016. június

Óvoda

Bóbita Krónika
Labda napok

Óvodánkban sok éve hagyomány, hogy igyekszünk olyan
alkalmakat szervezni,amelyen a szülô
gyermekével és az óvoda dolgozóival kötetlenebb formában tölt el egy-egy délutánt. Gondolok itt a karácsonyi-, húsvéti kézmûves foglalkozásra, egészségnapi forgatagra. Ilyenkor az óvó nénik készülnek egy-két érdekes készítenivalóval, közben a szülô „erején felül” igyekszik csemetéjével megoldani a „gordiuszi csomót”, s kellemes, oldott hangulatban töltjük el közösen az estét. Ez idô
alatt a dajka nénik gondoskodnak a harapnivalóról és az esti tea elkészítésével
és felkínálásával a fenntartható lelkesedés megôrzésérôl.
Egyik lelkes kolléganônknek támadt ötlete során merült fel év közben egy olyan
gondolat, hogy szervezzünk labda na-

pokat. Kicsit kétkedve fogadtuk, hiszen
az elôzô alkalmak során is csak mindig az a lelkes pár család vette igénybe próbálkozásainkat, akik mindig tudtak idôt és energiát szánni ezekre az alkalmakra. Aztán átbeszéltük közösen,
hogy mit is takarna ez, hogyan lehetne
megszervezni tartalmasan ezt a szombati délelôttöt. Mennyire tudjuk felkelteni az érdeklôdést az újfajta dolog iránt,
fôleg szabad hétvégi napjukat mennyire hajlandóak feláldozni néhányan. De
azért igyekeztünk optimistán nekilátni
a játékötletek gyûjtéséhez és nemsokára
egy csomó, érdekes gömbölyû, gurítós,
dobós ötlet született meg fejünkben, melyet aztán ügyes házastársaink, leleményes gyermekeink segítségével gyakorlatiassá is tettünk. Piroska óvó néni pedig összehívta a szülôi szervezet tagjait és

megbeszélték, hogy hogyan, miképpen
lehetne a játékokban erôsen megszomjazó és megéhezô aprónép szükségleteit
csillapítani. Böbe és Heni néni elkészítette a figyelemfelkeltô plakátokat, melyet
az óvodai faliújságján meg is nézhettek a
kedves érdeklôdôk.
Április 23.-ára tervezett Labda napunkra 8 óra tájékán gyülekeztünk mi, óvodai
dolgozók, hogy idôben alkalmassá tegyük
a helyszínt a 9 órára meghirdetett kezdéshez. S közben érkeztek a lelkes szülôi
segítôk is, hogy a terülj-terülj asztalkák
is elkészüljenek, mindez dajka nénijeink
támogatásával. Az óvodai alapítványnak
köszönhetôen finom szendvicseket készítettek friss zöldségekkel megspékelve, almával, banánnal kiegészítve, és az
annamajori pékségnek köszönhetôen finomvaníliás fánkot is kóstolhattunk. Külön köszönetünket fejeztük ki akkor és
most is az ott serénykedô szülôi gárdának.
Most aztán essen szó a délelôtti játékforgatagról is! Éppen elhelyeztük az általunk készített ötletekhez készített eszközeinket, amikor szép lassan, szállingózva
megérkeztek az „elsô fecskék”, na,persze
nem „nyarat csinálni”, hanem kipróbálni az ügyességet, leleményességet és nem
utolsó sorban bátorságot igénylô felada-

tokat. Ági néninél a rettenetes oroszlán
és a félénk kiscica szájába kellett belecélozni egy gömbölyûre formázott zokni gombóc segítségével. Böbe néni által
felállított, színes papírral bevont konzerves dobozokat 3 dobással kellett a
föld színével egyenlôvé tenniük a bátor
jelentkezôknek. Judit és Heni néni által
OSB lapra rajzolt és kivágott kisebb-nagyobb lyukakba igyekezhettek beletalálni, aztán volt még üveggolyófújás, gurítás, ping-pong labdát vágódeszka segítségével levegôben kellett fenntartani. Az ügyesebbek kipróbálhatták a tollas labda nehézségeit is. Piroska és Szilvi
néni a golfozás rejtelmeibe vezette be az
érdeklôdôket. Marika néni ügyességi, labirintus játékkal várta a vállalkozó kedvû,
labdavezetésben kitûnôen jeleskedô
gyermekeket, apukákat, anyukákat. Nálam pedig színes temperafestékekkel töltött flakonok várták a lengôtekével ismerkedni kívánó egyéneket. Minden állomáson a feladatot teljesítôk tetoválásokat gyûjthettek kezükre, színes nyomdák
bizonyították a nehéz feladatok kitartó elvégzését. S a labda csoportos Maja
anyukája gyönyörû tetoválással tette felejthetetlenné a gyermekek délelôttjét. A
jó idôben megéhezve elfogyasztottuk a
nekünk szánt finomságokat és következett a nap lezárásaként a focimérkôzés.
A Kresz-pályán felállított, Bozsik torna
keretében kapott kispályák felállításával (köszönet az ebben segítô közmunkások közremûködésének) egy apukás
meccs izgalmas szurkolói lehettünk. Nehéz volt a 3-3 elleni létszámot összehozni, hiszen talán éppen ennyi apuka tartózkodott rendezvényünkön, ( 2 fô pe-
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dig „komoly sérüléssel” bajlódva bújt ki
a beválogatás köteléke alól). Azt a lelkes szurkoló tábort talán az egész faluban hallhatták, hiszen minden egyes gólt
kitörô ovációval nyugtáztak a gyerekek.
Gólkirályunk Maja apukája lett: Hôlaki
Krisztián, aki eredményesen rúgja a bôrt
a ráckeresztúri pályán is. Ezután következtek a lelkes anyukák, akik ugyancsak jól kergették a labdát, nem kis fejtörést okozva az ellenfélnek. S természetesen a gyerekek sem maradhattak
ki a küzdelembôl, kétfelé kellett bontani ôket, mert annyi volt a lelkes, játszani kívánó csemete. Összecsaptak a Barcelona és a Reál Madrid” játékosai”, fiúk,
lányok egyaránt. Kellemesen elfáradva,
alig tudtuk abbahagyni az izgalmas mec�cseket, na persze a vége felé már a gólokat sem gyôztük számolgatni.
Ezen a felhôktôl mentes, napsütésben gazdag, élményekkel teli délelôttön 95-100
fôt számoltunk ezen óvodai rendezvényen. Így utólag visszagondolva érdemes
volt erôfeszítést,fáradtságot nem kímélve
idôt szakítanunk mindannyiónknak a sikeres nap érdekében.Honlapunkon láthatnak e napról és még sok másról érdekes képeket, kérem nézzenek fel, s csemegézzenek! /ovoda.szlv.hu/
Kupiné Böcsödi Ildikó

Látogatás
az iskolában
Óvodai gyermekközösségünk legidô
sebbjei, akik 3-4 éve lépték át intézményünk küszöbét, hamarosan kirepülnek
és befészkelnek a számukra már várva
várt iskolába. Ide már beiratkoztak, megismerkedtek az igazgató és tanító nénivel.
A múlt héten pedig meglátogattuk az elsô
és negyedik osztályt is. Nagy lelkesedéssel készültek az ovisok a napra. Legjobb
tudásuk odaadásával díszítették a negyedikeseknek a könyvjelzôt. Az ajándékozás öröme végül is kölcsönös volt. Az ovisok is gyönyörû névre szóló emléket kaptak. Tátott szájjal hallgatták az iskolások
meséjét, az ABC-dalt és a szókukac-mondókát. Irigyelték ôket a megszerzett tudásukért. Néhányan már másnap iskolába mentek volna.
De ehhez még pár hónapot várni kell!
Május végén minden óvodai csoport ünnepélyesen elköszön, iskolába induló társaitól, majd a remélhetôen kellemes nyári melegben még a közös játék élményével indulnak útra.
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Kirándulás az érdi Tûzoltóságon
Április 26-án az elôzetes egyeztetés után
a Pöttyös labda csoport látogatást tett az
érdi Tûzoltóságra. A csoportba járó egyik
kisgyermek szüleinek volt ez az ötlete,
mivel az apuka ott dolgozik tûzoltóként.
Szerencsére az idôjárás kedvezett a kiránduláshoz. A gyermekek már izgatottan
várták az indulást. A buszon folyamatosan érdeklôdtek, hogy mikor érünk már
oda.
Megérkezésünkkor már vártak bennünket a kedves tûzoltó bácsik. Az udvarra
kiálltak a tûzoltóautóval, amelybe beülhettek a gyerekek. Nemcsak a fiúk, de
a lányok is vetélkedtek, hogy ki üljön a
volán mögé, ki vegye fel a védôsisakot.
Mikor a gyerekek érdeklôdése
alább hagyott, akkor a tûzoltó
fecskendôvel spriccelték a magasba a vízsugarat, lelocsolva a
legmagasabb fákat is. Ezután az
épületbe kalauzoltak bennünket, ahol betekinthettünk abba
a helyiségbe, ahová a segélyhívások érkeznek és riasztják a
tûzoltókat. A kedvünkért próbariasztást is végrehajtottak. A
tûzoltóság udvarán található
régi tûzoltószekeret is bemutatták, a gyerekek fel is ülhettek rá.
Sajnálatunkra a kosaras tûzoltóautó nem
volt bent a tûzoltóállomáson, mert kint
voltak vele helyszínen.

A délelôtt hamar
elrepült, és indulnunk kellett vis�sza az óvodába.
Martonvásáron
megálltunk egy fagyira. a gyerekek a buszon egymás szavába vágva mesélték az élményeiket. A délutáni hazamenetelkor örömmel újságolták szüleiknek a délelôtti élményeket.
Kôszegi Szilvia

Táncház óvodánkban
Május 13-án tartottuk óvodánkban a hagyományos táncházunkat. A néptánc foglalkozásra járó gyerekek egy
kis ízelítôt mutattak be
mindabból, amit év közben tanultak.
Szülôk, rokonok örömmel szemlélték az ügyes,
táncos lábakat. Sokáig nem hagytuk ôket

nézelôdni, mert egy kis közös táncolásba vontuk be a közönséget. A fáradalmakat kézmûves foglalkozáson pihenhették
ki a gyermekek.
Remélem mindenki jól érezte magát!
Végi Péterné Piroska néni
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Nagycsoportosok
kirándulása

Hagyomány óvodánkban, hogy minden évben az elköszönô, iskolába induló nagycsoportosokat elvisszük egy közös búcsúkirándulásra.
Az idén a nagytétényi Camponába látogattunk el, ahol a Csodák Palotájában töltöttünk el egy vidám napot. Amikor a gyerekeket felkészítettük a kirándulásra mindenkinek a képzeletében
egy mesebeli hercegnô csodás palotája rajzolódott ki. Ehelyett a
fizika és kémia törvényeire épülô leleményes kreatív játéktevékenységek halmaza fogadta ôket, mint például:
– a levegô fúvóerejével légtérben fenntartott labda
– a mágnesesség vonzó- hol taszító erejének furfangossága
– tölcsérben spirálisan élén forgó pénzérme csavaros játéka
– az izzókörben felvillanó lámpák gyors reflexivitást igénylô kikapcsolási versenye
– a tükörlabirintus, ahol sokszor saját magukkal összeütközve
találtunk célba a kijárat helyett.
Megtapasztaltuk a fény erejét, amely képes a mennyezeten függô játékhelikopter propellerjének megindítására, ha
megfelelô szögben irányítjuk rá a sugarát. Kipróbálhattuk, hogy
forgó hengerben ülve milyen nehéz labdát gurítani a szemben
lévô társunknak. Na és az ûrterem! A fantasztikus fények, ráközelítés a bolygók felszínére, fülhallgatós ismeretterjesztô információk. Mind-mind gazdagították a gyerekek tudásvágyát.
A sok felkínált inger halmazában némelyik gyerek azt se tudta, hogy melyik játékhoz kapjon. Mindegyiket egyszerre szerette volna kipróbálni.
Mire minden termet végig jártak és kipróbálták az összes szemkéz- láb- fül- és gondolati összetevôk koordinációját igénylô élményjátékot, kirajzolódott elméjükben az is, hogy a kémiai- fizikai-természeti jelenségek csodáival megtöltött helyiségnek
nem is lehetett volna találóbb nevet adni, mint a gyermeki értelmi képességek megvilágításának palotája.
Miután fizikailag és szellemileg is kellemesen elfáradtunk, megkoronáztuk a napot egy finom fagyival. A tartalmas kirándulás
után nem csoda, hogy néhány gyerek a hazafelé utazás során a
buszon álomba szenderült. A következô napokban, az óvodában azt kérdezgették a gyerekek, hogy mikor megyünk el újra.
Bizony érdemes ide családosan is hétvégi programot szervezni, mert biztos maradt olyan terület, ahol az ismételt látogatásban még újabb felfedezésekkel teljesedhetnek ki a gyerekek. De
még a felnôttek is. Minden korosztálynak nagy élmény a Csodák Palotája.
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Ovi-zsaru
Óvodánkban minden évben
megszervezzük az Ovi-zsaru programot. Idén a katica csoportosok részesültek ebben a lehetôségben.
Elsô foglalkozást a Gárdonyi Rendôrkapitányság bûn
megelôzési osztályának munkatársai tették szemléletessé.
Bemutatták egyenruhájukat,
munka- és büntetôeszközeiket.
A gyerekekben elsô benyomásként az merült fel, hogy
a rendôrök a büntetés miatt
fontosak. A beszélgetés során
mindenkiben tudatosodott,
hogy ôk rendet tartanak és védenek bennünket. Felhívták
a gyerekek figyelmét a rájuk
leselkedô veszélyekre, és hogy
hogyan lehet ezeket okosan
elkerülni. Több héten keresztül beiktattuk heti rendünkbe a további ismeretterjesztô

foglalkozásokat. A rendôr bácsik nem tudtak mindig eljönni, ezért személyüket „Rendôr
Robi” és „Rosszcsont Ricsi”
bábok képviselték, és tanulságos mesejeleneteken keresztül tudatosították a gyerekekben a környezetük biztonságos megteremtésének szükségességét.
Az élmények fokozása és az ismeretek bôvítése érdekében a
gyerekeknek lehetôségük volt
beülni a rendôrautóba, kipróbálhatták a hangosbemondót
és a szirénát is és a villogó fényeket is.
A gyerekek otthon sokat meséltek és a szülôk is arról számoltak be, hogy hasznosnak
és fontosnak tartják az ilyen
fajta tájékoztatás a gyerekek
körében.
Steinné Godó Ágnes
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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
• 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: június 11., 12., július 2., 3.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: június 18., 19., július 9., 10.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: június 4., 5., 25., 26., július 16., 17.
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 AndrásDr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
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.

Martonvásári Járási Hivatal
• 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
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Faluház
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

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

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

Szent László Völgye Segítô Szolgálat
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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

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.

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: június 22. | Várható megjelenés: július 4.
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