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Meghívó
Baracska Község Önkormányzatának
Képviselô testülete tisztelettel
meghívja a település lakosságát

az október 23-ai nemzeti ünnep
alkalmából rendezett ünnepségre,
melyet 2016. október 21-én
17 órától tartunk a Faluházban.
Ünnepi beszédet mond:
Tessely Zoltán a térség országgyûlési képviselôje

Ünnepi mûsort adnak
a Kozma Ferenc általános iskola növendékei
Valamint a jubileumi év tiszteletére
„Egy nép kiáltott” címmel fellép a Teatro Társulat.
Szereplôk: Andrádi Zsanett, Házi Anita, Bordás János,
Jánosi Ferenc színmûvészek.
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Kérdôív

K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
Az augusztus 18-án megtartott rendkívüli ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester és Pintérné Bernyó Piroska képviselô, PIT Bizottsági elnök. A
Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr.
Varga Márta hivatalvezetô helyettes vett
részt.
– Megárgyalásra került a Baracska és
térsége szennyvízlevezetés és -tisztítás víziközmû rendszer 2017-2031. évi
Gördülô Fejlesztési Terve, melyet a társult települések megbízása alapján az
üzemeltetést végzô Fejérvíz Zrt készített
el. Képviselô-testületünk úgy határozott, hogy a 2017. évre ütemezett felújításokhoz, pótlásokhoz és beruházáshoz
szükséges összeg Baracskára számított
részét az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezi, a 2018-2031. évi
idôszakra tervezett fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításának lehetôségérôl
minden év január 31-éig dönt.
– Ugyancsak megtárgyalásra került a Baracska községi vízmû víziközmû rendszer 2017-2031. évekre szóló felújítási
és pótlási terve, mely a Fejérvíz Zrt. által elkészített javaslat szerint került elfogadásra. A GFT-ben 2017. évre ütemezett felújításokhoz, pótlásokhoz szükséges összeget az önkormányzat 2017.
évi költségvetésébe betervezi testületünk, a 2018-2031. évi idôszakokra tervezett fejlesztésekhez szükséges forrás
lehetôségének biztosításáról minden év
január 31-éig dönt.
– Önkormányzatunk és az OTP Bank
Nyrt. között 2015. december 31-én létrejött kölcsönszerzôdés 2016. július 31.
napjáig szóló rendelkezésre tartási idejét
2016. november 30. napjára kérte testületünk szerzôdésmódosítás keretében
meghosszabbítani.
– Határozat született arról, hogy a helyi óvoda lapos tetejû épületrészének
esô elleni védelmérôl az óvoda energetikai korszerûsítésére benyújtott pályázat
eredményérôl való értesülést követôen
dönt testületünk.
– Képviselô-testületünk egyetértett az
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatói munkakörének betöltésére készült pályázati kiírás tervezetével. Megbízást kapott az alpolgármester, hogy a
taggyûlésen annak elfogadását szavazatával támogassa.
– Testületünk javasolta az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyûlésének,
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hogy a Kft. ügyvezetô igazgatói munkakörének betöltésére szóló pályázati eljárás lebonyolításának idejére – a pályázat
alapján megbízandó ügyvezetô igazgató
munkába állásáig – Fekete Nikolettet bízza meg az ügyvezetô igazgatói feladatok
ellátásával.
– Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. szakrendelés kapacitás- átcsoportosítási és új szakma igénylési kérelmét
képviselô-testületünk jóváhagyta és felhatalmazta az alpolgármestert a jóváhagyó nyilatkozat aláírására.
– Elutasításra került egy gépjármûvezetô
kárigénye, amit egy baracskai közúthibára való hivatkozással nyújtott be.

– A gyermekétkeztetés adminisztrációs feladatainak ellátására (tanulók napi
étkezési nyilvántartásának vezetése, létszámok leadása, havonta a térítési díjak
beszedése a szülôktôl) a 2016/2017. tanévre is az iskolatitkárnak adott megízást
testületünk.
– Az iskolai étkezô karbantartási és festési munkálatainak elvégzésére összesen 300 000 Ft került meghatározásra és döntés születet új tálalóedények
beszerzésérôl is.
– Egyebekben a 2017. évi naptárkészí
tésrôl esett szó.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Új településfejlesztési koncepció és
integrált településfejlesztési stratégia
Tisztelt baracskai lakosok!
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete új településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítését határozta el.
A koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövôképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a mûszaki,
az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható
hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat képviselô-testülete döntéseiben érvényesíti.
Az ITS a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a
településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejûleg
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
A településfejlesztés célja a lakosság életminôségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlôdést szolgáló településszerkezet és a jó minôségû környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az
erôforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elôsegítése.
Ahhoz, hogy olyan településfejlesztési dokumentumok készüljenek, melyben a
közérdek és a jogos magánérdek összhangja megvalósul, szükséges a lakosság, a
gazdálkodó szervezetek és a civil szervezetek véleményének, igényeinek megismerése.
Kérem ezért, hogy a mellékelt kérdôívet szíveskedjenek kitölteni és a Baracskai Polgármesteri Hivatal Titkárságára visszajuttatni legkésôbb 2016. október
10-ig.
Kérem továbbá, hogy sokan fogalmazzák meg véleményüket, javaslataikat, hiszen
ezzel tevôlegesen is részt vehetnek a készülô dokumentumok összeállításában, érdekeik érvényesítésében és a település egészét meghatározó képviselô-testületi
döntésben.
Köszönettel:
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete nevében
Becsei Andrásné alpolgármester

Baracska integrált településfejlesztési stratégia készítéséhez
1. A kitöltô személyére vonatkozó kérdések
– Mióta él a településen? Itt született vagy itt él? Hány éve?......................
– Neme:............................
– Kora:..............................
– Helyben tanul/dolgozik?
igen
nem
(Ha nem helyben melyik településen? . ..................................................)
2. A megkérdezett foglalkozása. (Karikázza be a választ!)
01 Segédmunkás
02 Szakmunkás
03 Adminisztratív dolgozó
04 Középvezetô
05 Felsôszintû vezetô
06 Ertelmiségi, tanár, tudományos kutató, mûvész stb.
07 Magánvállalkozó
08 Mezôgazdasági vállalkozó
09 Tanuló
10 Nyugdíjas
11 Háztartásbeli
12 Gyed
13 Munkanélküli
14 Egyéb
3. Iskolai végzettsége (Kérem, húzza alá a választ!)
szakközépiskola
8 általános vagy kevesebb
4. A háztartásban élôk száma
0–18 éves ……………fô

19–35 éves …………..fô

gimnázium

fôiskola/egyetem

36–60 éves …………..fô

60 éves felett …………fô

5. A település melyik vonását tartja jelenleg jellemzônek?
Karikázza be 1-5-ig a következô jellemzôket, ahol 1=egyáltalán nem jellemzô, 5=nagyon jellemzô
1
2
3
4
5
1. Csendes, nyugodt környezet
2. Mezôgazdasági jellegû település
1
2
3
4
5
3. Alvó település
1
2
3
4
5
4. Jó minôségû szolgáltatások (intézmény, infrastruktúra)
1
2
3
4
5
5. Gazdag természeti értékekkel bír
1
2
3
4
5
6. Családbarát település
1
2
3
4
5
7. Kielégítô közbiztonsági helyzet
1
2
3
4
5
8. Barátságos vendégszeretô helyi lakosság
1
2
3
4
5
9. Élénk kulturális és civil élet
1
2
3
4
5
6. Minôsítse 1–5-ig az alábbi, mindennapi közérzetét befolyásoló tényezôket!
1=egyáltalában nem elégedett vele, 5=nagyon elégedett vele
1. Ivóvíz minôsége

13. Közbiztonság

2. Gázellátás

14. Egészségügyi ellátás

3. Elektromos ellátás

15. Oktatási lehetôségek

4. Telefonellátás

16. Városon belüli közúthálózat

5. Csatornahálózat

17. Tömegközlekedés

6. Zöldfelületek, parkok, játszóterek

18. Kerékpározási lehetôségek, kerékpárutak

7. Sportolási lehetôségek

19. Tisztaság, szemétszállítás, hulladékkezelés

8. Kulturális szolgáltatások

20. Gazdasági fejlôdés

9. Szórakozási lehetôségek

21. Munkalehetôségek, elhelyezkedési lehetôségek,

10. Élelmiszer- és zöldségellátás

22. A település épített környezetének védelme

11. Egyéb kereskedelmi üzlethálózat

23. A település természeti környezetének védelme

12. Vendéglátó-ipari üzlethálózat

24. Lakáshelyzet
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7. Ön szerint hangulatát, jellegét tekintve milyen településsé kellene válnia, ahhoz Baracskának,
hogy Ön jobban érezze magát itt? A három legfontosabbat × jellel jelölje!

2016. szeptember

Több kulturális program
Magasabb színvonalú óvodai, iskolai oktatás
Fejlettebb vonalas infrastruktúra
Vonzóbb településkép
Ügyfélközpontú önkormányzat
Fejlôdjön a mezôgazdasági termelés
Több kereskedelmi szolgáltatás
Kisebb átmenô forgalom a településen
Több zöldfelület
8. Gondoljon egy kedvenc településére (hazai vagy külföldi), és vegye számba, hogy mik azok a jellemzôk,
amelyek miatt az a település kedves Önnek. Jelölje × jellel!
1. Jobban tervezett
2. Szebb a természeti környezet
3. Több a szabadidôs és kulturális lehetôség
4. Kisebb a település, jobb a hangulat
5. Barátságosabbak az emberek
6. Több a zöldterület
7. Jobbak a munkavállalási lehetôségek
8. Kisebb a közlekedési forgalom
9. Jobb a kereskedelmi és vendéglátási ellátás

Községünkért
Mindig örömmel adok tájékoztatást, mikor helyi lakosok vagy vállalkozások önkéntesen segítik községünk szépülését,
fejlôdését.
Lantos András kertészetvezetô úr, még a
tavaszi idôszakban több száz facsemetét
adományozott önkormányzatunknak.
Polgármester úrral együtt lelkesen kerestük a megfelelô helyet a különbözô
fajtájú fáknak. Mert közterület van
bôven, sok feladattal is jár a gondozásuk. A közfoglalkoztatottak napokig a
faültetéssel foglalatoskodtak, majd folyamatosan gondozták, öntözték azokat. Nagy mennyiség került földbe a
szabadidôparkban, ahol sajnos a 2010es árvíz után évrôl-évre mennek tönkre
az éltes korú, valamikor hûs árnyat adó
fák, ezért kell a pótlás. Szintén sok facsemete került elültetésre az Aradi utca végén lévô, néhány éve feltöltött területen.
Jutott a sportpálya környékére, a Vasút
utcai kerékpárút mellé, a rekultivált régi
szemétlerakó területére és egyéb közterületekre. Arra ügyeltünk, hogy növekedésük során a fák ne akadályozzák az
utak beláthatóságát, a közlekedést, s az

épületekhez se legyenek túl közel.
A másik vállalkozó, a Temesvári utcai
Tarczali Béla úr, aki szintén sokat tesz
az egészséges és szép környezet érdekében azzal, hogy füvet kaszál és gaztalanít, veszélyessé vált vagy elöregedett, kiszáradt fák kivágásával foglalkozik.
Az óvoda elôtt már olyan nagyra nôtt
egy koros fenyôfa, hogy lógó ágai a
tetôzeten találtak pihenôt, tûlevelei
rendszeresen eltömítették az ereszcsatornát, így megszületett a döntés, hogy
el kell onnan távolítani. A nem egyszerû
feladat végül Tarczali Béla úr önkéntes
felajánlásával oldódott meg, aki biztonsági okok miatt egy késô délután végezte
el a munkát. Másnap reggel csodálkozva nézték az óvodába érkezô gyermekek,
hogy hova tûnt az épületet beárnyékoló,
tetôzetre felnyúló magas fa.
A vállalkozóknak ezúton is megköszönöm nagylelkû felajánlásukat!
Említést kell még tennem az idei
„TeSzedd!” nagytakarítási akcióról. Talán emlékeznek, hogy erre az évre a
temetô környékének megtisztítását jelöl-

tem meg. A temetônek ugyan a református egyház a fenntartója, üzemeltetôje,
de világnézettôl, egyházi hovatartozástól függetlenül Baracskán ebbe a sírkertbe történik a temetkezés. Éppen ezért találom elgondolkodtatónak, hogy a közfoglalkoztatottakon kívül miért csak az
a megjelent néhány személy érzi fontosnak a temetô rendjét?
Az akció során a BV. Intézettel ismét
együttmûködtünk, a baracskai objektumban fogvatartottak önkéntesei az
idei évben is a községhatárban végezték
a szemétgyûjtést.
Természetesen, ha nem dobnák el a szemetet, nem kellene összeszedni. De miért is kell eldobálni, tiltott helyen eldobni, lerakni?
Tisztelettel kérek minden baracskait,
fogjunk össze, ne hagyjuk szó nélkül, ha
észleljük, hogy akár bel- vagy külterületen illegálisan szándékoznak lerakni, eldobni szemetet.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok

10. Biztonságosabb
11. Nagyobb a szociális gondoskodás

Rosszallás

12. Több az oktatási intézmény
13. Népszerûbb, ismertebb
14. Dinamikusabban fejlôdik
15. Nagyobb település, nagyobbak a lehetôségek
16. Jobb az infrasrtuktúrális helyzet
17. Jobbak a földrajzi adottságai
18. Jobbak a vállalkozási lehetôségek
9. Miért szeret a településen élni? ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
10. Ön szerint mi legyen a legfontosabb fejlesztési cél a településen?
1. ................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................................
11. Tagja-e a településen valamilyen civil szervezetnek, egyesületnek?
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Alpolgármesteri sorok

Legyen jobb a szociális gondoskodás
Jobb, szervezettebb tömegközlekedés
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12. Mennyire tartja magát tájékozottnak a település közügyeit illetôen? (Kérem, húzza alá a választ!)
1. Nagyon tájékozott
2. Tájékozott
3. Részben tájékozott
4. Nem tájékozott
5. Nem tudja/nem válaszol
13. Milyen környezettel kapcsolatos gondokat lát a településen? ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
14. Hogy látja a település jövôjét?...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Nem gyôzöm elégszer ismételni, hogy Baracska település
területén avart és kerti hulladékot égetni csak szerdai és vasárnapi napon du. 15.00 órától 19.00 óráig lehet! Más napokon a tüzelés tilos! Annak is egyértelmûnek kellene már
lennie, hogy az avar és kerti hulladék égetése során kizárólag avart és kerti hulladékot égetünk és nem állati tetemet, rongyot, mûanyagot, babakocsit, rothadó szemetet és
fel sem bírom sorolni, hogy még mit ki nem talál a leleményes ember!
Tovább folytatva a leleményes ember gondolatát, a hulladék
gyûjtô edény sem arra való, hogy beletegyük az elhullott ál-

lati tetemet, a rothadó halat, a kutyaürüléket és itt is széles
még a skála, amit nem biztos, hogy az újság elbírna.
Legyünk már egymásra tekintettel mindkét témakörben,
hiszen úgy gondolom, ha valakinek meg kellene fognia és
több helyrôl összegyûjtenie ezeket a bûzlô, az emberre veszélyes, balesetveszélyt is rejtô kukákat és zsákokat, biztosan ô lenne a leginkább „kiakadva” az ilyen emberi hozzáálláson. Nem beszélve arról, hogy az avar és kerti hulladék
égetését az állampolgárok nagy része már az engedélyezett
idôpontokban végzi, ezért ôk már arra számítanak, hogy a
szomszéd is ilyen rendes, ezért nem szedik be a kimosott ruhákat és nem zárják be 40 °C fokban az ablakot.
Kérem, hogy a közösségi együttélés írott (rendeletek) és
íratlan (etikai) szabályait mindenki tartsa be, hiszen azokat
nem szórakozásból találták ki, ha még valaki nem vette volna ezt észre! A szabályokat be nem tartókkal szemben folyamatosan eljárás indul és ha önként nem megy, a hatósági
eszközök „bevetésével” segítünk azokat megtanulni!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Kidoboló
Interjú

6

2016. szeptember

I n t e r jú T e s s e ly Z o lt á n n a l

követelôzô horda rúgta ránk az ajtót...
De aki egyszer átélte milyen jó dolog segíteni, az nem mond többé le róla. Összefogással próbálunk segíteni ma is számtalan közöttünk élô nehéz sorsú embernek,
de a határon túli háborúval sújtott, vagy
azt más okból kiérdemlô magyar közösségeknek is.

Miért fontos a térség számára a helyi hagyományok megôrzése és ápolása?
Nem oly rég a gánti bányászok, a bányászat nagyszerû szakembereinek emlékét
ôrizve tisztelegtünk munkájuk, nagyságuk elôtt. Ez az esemény is emlékeztetett, a Vértes, a Szent László-Váli-völgy
térségének és a Velencei-tó környékének a legfontosabb erejét az itt élôk közössége jelenti. Magyar családok generációi évszázadok óta élnek és dolgoznak Fejér megye dombjai-völgyei között. Szorgalommal, kitartó munkával és
idônként a mából szinte elképzelhetetlen erôfeszítésekkel formálták ezt a környéket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Gánt bányászai, Etyek szôlômûvelôi,
Bicskén, Csákváron, Martonvásáron és
Gárdonyban a földmûvesek, iparosok
és vasútépítôk elôtt ugyanaz a cél lebegett, mint a kisebb településeken munkálókban: a közösség sikere és felemelkedése. Felépítették a falvakat és a városokat,
megalapozták azt a jelent, amelyben mi
mindannyian biztonságban élhetünk és
törekedhetünk a boldogulásra. Ez a munka, ez az összefogás határozza meg a közös jövônket. Nem hagyhatjuk hát, hogy
ránk erôszakolt, külsô döntések akár csak
megkérdôjelezzék ezeknek a közösségeknek, a példaértékû magyar munkának az
eredményeit.
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Balesetmegelôzés

Megôrizni és fejlôdni

Tessely Zoltán országgyûlési képviselô
(Fidesz-KDNP), miniszterelnöki biztos
szerint Fejér megye falvai-kisvárosai számára is a közösség és a közösen teremtett
értékek védelme jelölheti egyedül a megmaradás útját.
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Mi az örökségünk legfontosabb üzenete?
Minden társadalom fennmaradásához
elengedhetetlen, hogy ôrizze és ápolja
elôdeinek örökségét. Ez az örökség teremtheti meg a kapcsolatot a múlt és jelen történései között és ebbôl meríthetünk erôt az elôttünk álló kihívásokra.
Valamennyiünknek szüksége van példaképekre, akiknek cselekedetei útmutatással szolgálhatnak. Ebben a térségben mindig is a dolgos ember, munkáját szaktudással, áldozatosan, szorgalommal, bölcsen, de mégis bátorsággal végzô, jószívû
ember volt a jó példa a közösség számára. Ezt az életmódot, ezt a hitvallást tették magukévá mindig is az itt élôk, és ez
biztosította, hogy megmaradjunk jó magyarként évszázadokon keresztül. Építve
a helyi közösséget, hazánkat.
Az elôttünk járóktól tanultuk meg annak fontosságát is, mennyire fontos a
bajban levôk segítése! A választókerületünk központjában Bicskén gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdve több tízezer háborúkból és az üldöztetések elôl
menekülônek segíthettünk. Szívesen tette ezt a közösség egész 2012-ig, amikor is elviselhetetlen létszámú és stílusú,

Ez a munka,
ez az összefogás
határozza meg
a közös jövônket.

Mik az aktuális kihívások elôdeink példájának megôrzéséhez?
Sajnos sok a kedvezôtlen változás, sokak munkához, közösséghez, egymáshoz
való hozzáállása jelentôsen megváltozott. Nyugat-Európában már nagyon sok
olyan aggasztó jelenség figyelhetô meg,
amely nem a közösségeget, egy-egy nemzet valódi értékeit erôsíti. Mintha az ott
élôk közül sokak számára már nem lenne cél, hogy megôrizzék és továbbépítsék
a hazájukat, helyette másokkal, kívülrôl
jövôkkel akarják elvégeztetni ezt a feladatot. Ami csak az „eltartást” szolgálja,
a növekedést, a nemzet gyarapodását legkevésbé.
Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az útra,
védjük meg évezredes értékeinket. Európa szerves része vagyunk, de elsôsorban
a magunk erejébôl kell boldogulnunk,
megôrizve saját közösségünk értékeit
olyannak, amilyen formában felelôsséggel
örökül kaptuk. Mert ahogy az elôttünk
járó generációk számára is ez a közösség
jelentette a szilárd alapot, ez termelte ki a
követendô példaképeket, mi is ezt kívánjuk örökül hagyni gyermekeinknek, unokáinknak. Ehhez azonban arra van szükség, hogy mi is felismerjük azt, amirôl
Wass Albert a Magyar örökségünk címû
írásában azt mondja: „... örökségünket,
amit nem vehet el tôlünk senki, ami nem
veszhet el csupán akkor, ha mi magunk
lemondunk róla, megfeledkezünk róla,
vagy egyszerûen restek vagyunk arra,
hogy megôrizzük és életünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá.”
A múlt tükrébe pillantva, az itt élôk példája pontosan rávilágít arra, hogy mi is a
mi kötelességünk a mában.
Éljünk a lehetôséggel, hogy most mi védelmezhetjük meg a hazát!
Ne mondjunk hát le az eleink és az általunk elért eredményekrôl, ne feledkezzünk meg kötelességünkrôl és ne legyünk
restek elmenni október 2-án azért, hogy
minderrôl tanúbizonyságot tegyünk a
népszavazáson!
SM

Becsengettek!
„Vége a nyárnak, vár az iskola!”
Szeptember 01-jén nyitották kapuikat az iskolák, megkezdôdött
a tanév. Éppen ezért a Rendôrség felhívja a közlekedôk figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellô körültekintéssel közlekedjenek, hiszen megnövekedett a forgalom a tanintézmények környékén. Különösen ügyeljenek a várhatóan nagy gyalogosforgalomra! A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen
szó közúti közlekedési balesetekrôl, élet- vagy vagyon elleni bûncselekményekrôl, bármilyen rossz szándékú befolyásról, vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan
döntésekrôl. ôk azok, akik életkorukból adódóan kevésbé tudják felmérni a veszélyt.
Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelemmel, valamint iskoláskorú gyermekünk megfelelô felkészítésével jelentôs mértékben csökkenthetjük a gyermekbalesetek bekövetkezését.
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget nyújtani.
Szabályos közúti közlekedés
Mielôtt együtt útnak indulunk, beszéljük, illetve ismételjük át
az alapvetô közlekedési szabályokat!
Járjuk be közösen az iskolába vezetô útvonalat, és menet közben hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
Gépjármû vezetôjeként, oktatási intézmény közelében vezessünk még körültekintôbben, és számítsunk az úttesten figyelmetlenül áthaladó diákokra!
Értékek védelme
Ragaszkodjunk hozzá, hogy a gyerekek csak a tanításhoz nélkülözhetetlen eszközöket vigyék magukkal az iskolába!
Ne kérkedjenek az okostelefonnal, táblagéppel, és ne hagyják
ôrizetlenül értékes tárgyaikat!
Személyes biztonság
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy útközben ne álljanak
szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, és ne
fogadjanak el tôlük különbözô tárgyakat!
Alakítsunk ki ôszinte kapcsolatot, hogy baj esetén bizalommal
fordulhasson hozzánk gyermekünk.
Közlekedési tanácsok iskolásoknak:
1. A
 z iskolába idôben indulj el! A rohanás figyelmetlenséget
szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz magában.
2. G
 yalogosan közlekedve mindig légy körültekintô, tilos helyen ne lépj az úttestre! Az úttestre lépés elôtt alaposan nézz
körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni felnôtt
kísérôje kezét.
3. L
 ehetôleg a kijelölt gyalogos-átkelôhelyen, ennek hiányában
a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
4. K
 erüld azt, hogy álló jármû mögül, vagy takart helyzetbôl
lépj az úttestre!
5. A
 közút és annak környezete nem játszótér! Errôl soha ne feledkezz meg!
 a a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzô készü6. H
lék zöld fénye villog és már leléptél az úttestre, akkor szedd a
lábad! Ha még azonban a járdán állsz, semmiképpen se indulj
el! A fényjelzô készülék jelzését mindig tartsd be, amikor szabad az áthaladás, akkor se feledkezz meg a körültekintésrôl!

Elsôbbséged csak akkor van, ha azt meg is adják.
7. H
 a kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az elsô, illetve a
hátsó világításról, a kerékpár megfelelô felszerelésérôl, valamint a kanyarodás elôtt ne mulaszd el a körültekintést és a
kezeddel jelezni a kanyarodási szándékodat! 		
Gyalogátkelôhelyen nem kerekezhetsz át, egyrészt azért,
mert tilos, másrészt azért mert balesetveszélyes. A gyalogos
átkelôhely a gyalogosoké és neked is le kell szállnod a bringáról, és át kell tolnod azt.
8. T
 ömegközlekedési jármûveken való utazáskor kapaszkodj a
balesetek megelôzése érdekében! Ne tolakodj, ne rohanj!
9. H
 a az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengô hangját már
hallod, ne szállj le, illetve fel! A vezetôt és az utastársakat magatartásoddal ne zavard!
10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági eszközöket mindig használd!
Ne feledd! Mindig hazavárnak!
Van persze a közlekedésen túl is néhány olyan szabály, amit
ismerni kell!
– Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnôtt emberhez! Ha
van a környéken rendôr, akkor hozzá.
– Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számodra ismeretlen
ember a szüleidre, tanáraidra hivatkozva hív magával, mondj
nemet!
– Ha ismeretlen felnôtt segítséget kér tôled, ami azzal jár, hogy
vele kellene menned, tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a
sarkon vár az anyukád!
– Ne fogadj el idegentôl semmilyen ajándékot! Mondd, hogy
neked ehhez meg kell kérdezned a szüleidet.
– Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ, menj be egy közeli üzletbe, és kérj segítséget!
– Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a nevét, címét,
a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl bonyolult, akkor a táskádba, tolltartódba egy megfelelô helyen helyezz el egy cédulát,
amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.
– Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó, értékes ékszer,
magas pénzösszeg, stb.) ne vidd az iskolába. Ha valamilyen okból mégis szükséged van ezekre, akkor nyakadban, zsebedben
tartsd, illetve zárható szekrénybe helyezd el, hogy meglétüket mindig ellenôrizni tudd (a mobil telefont lenémítva, vagy
kikapcsolva tárold a szekrényben, hogy ha csörög, ne legyen
figyelemfelkeltô).
– Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj! Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj az erôszak valamennyi megjelenési
formájától!
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem várt esemény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában van vele a gyermek, hogy probléma esetén bátran fordulhat az egyenruhás
rendôrhöz. Fontos, hogy ismerje az ingyenes segélyhívó telefonszámokat:
rendôrség 107;
mentôk 104;
tûzoltóság 105;
általános segélyhívó 112
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Jubileumi SZEVASZ tábor

Fa lu h á z

Augusztus 20.
Baracska Község Önkormányzata idén is megrendezte Államalapításunk és az új kenyér ünnepének alkalmára Szent István napi rendezvényét. A Faluházban megtartott rendezvényen Tóth Béla plébános megszentelte a település új kenyerét. Becsei
Andrásné alpolgármester köszöntôjében kiemelte az alkalom fôbb történelmi hagyományait és eredettörténetét. Neves vendégeink pedig színvonalas színpadi elôadással
járultak hozzá az ünnepséghez. István király fundamentuma címmel. Szereplôk:
Lénárt László és Pelsôczy László színmûvészek voltak Közremûködött: Csobolya József, a Magyar Állami Operaház énekese. Részletek hangzottak el Sík Sándor: István
király címû drámájából.

Állandó programok a házban szeptembertôl

A nyári idôszak pangása után a Faluház állandó programjai ismét újult erôvel indultak újra.
•K
 edd: karate edzés 16:30, zumba 19:00.
•K
 edden és szerdán szeptember végétôl középiskolai oktatásnak adunk otthont, valamint KRESZ tanfolyam is indul elméleti oktatással. Szerdán vendégeink a Dalkör énekesei, hastáncot tart Orova Carola, és alakreform torna van Hanna
módra 18:30- tól.
•C
 sütörtökönként új idôpontban, de ismételten van jóga
19:00-20:00-ig, és karate edzés gyerekeknek 16:30-tól.
• A pénteki napokon tartunk énekpróbákat, a színjátszó kör
aranytorkú tagjai járnak képezni magukat 15:00-tól. 18:00tól néptánc veszi kezdetét, a Baracskai Néptánccsoport foglalja el a termet.
• S zombatonként vannak a nagy rendezvényeink, melyekre
mostanság szinte mindig lesz példa. Jön az Idôsek Napja, Szüreti mulatság, Erdélyi Bál stb. Minden szombaton a Dráma
Klub Tagjai is próbálnak 14:00-tól.
A Községi Könyvtár is a házban mûködik évek óta. Emellett
egy e-Magyarország pontnak is a szolgáltatói vagyunk, amely-

nek a gépparkját a Faluház klubszobájában helyeztük el, így a
ház nyitvatartási idejében használhatók a számítógépek és az
internet. Az internetes szolgáltatások megismeréséhez (bank,
Kormányablakon keresztül ügyintézés, online vásárlás stb) Péteri Lôrinc e-tanácsadó segítségét kérhetik, elérhetô minden
kedden és csütörtökön 13–18-ig. Az e-Magyarországpont szolgáltatásai ingyenesek.

A Faluház hivatalosan vasárnap és hétfôn zárva tart. Továbbra
is az a cél, hogy sokszínû és színvonalas programok mûködjenek
a Faluházban, idôs vagy fiatal, illetve megannyi érdeklôdésû
ember megtalálhassa a számítását.
Baracskai Dráma Klub tagjai egy új darabot tanulnak be és karácsonykor adják elô. A Szépség és a Szörnyeteg olvasópróbái
megkezdôdtek, és várhatóan december 17-én mutatják be azt.
Kupi Gábor, mûvelõdésszervezõ

Idén augusztus elsô hetében telt meg a
faluház környezete a 10. SZEVASZ napközis tábor együttesen mintegy 50 ifjú és
örökifjú lakójával.
Hétfôn reggel nagy volt az izgalom az
udvaron, a tábor vezetôinek, segítôinek
és szabályainak megismerése után kezdetét vette az ôrült együttlét. Kiderült, hogy a hét végére mindenkibôl
elôadómûvész válik! A csapatok tagjai a
mindennapos ügyességi versenyek mellett ugyanis vers-szavalással, aszfaltrajzzal, karaoke-énekkel, tánc-koreográfiával és mese-elôadással is készültek nap
mint nap a péntek délutáni megmérettetésre.
Kedden azért jutott idô egy kis kirándulásra is a Velencei-tóhoz. A dinnyési tanösvényen a madarak megfigyelése mellett a gyûrûzésükre is nyílt mód. Lovagi játékokban és nemes csatározásokban
lehetett részt venni a várparkban, ahol a
gyermekfôk és a kardok is összemérhették tudásukat.
A szerdai nap az Alkot6tok Egyesület segítségével a kézmûvesség jegyében zajlott: zörgött a csuhé, perdült a gyöngy,
lágyult az agyag és nemesült az üveg a
szorgos kezek munkája nyomán. Aztán
meg a Szögletes Kerék Színház modern
Hamupipôke feldolgozása facsarta az ifjonti szíveket.
És végre a számok és színek péntek reggeli háborúját követôen elérkezett a
mûvészpalánták pillanata. Ki lesz a befutó: kék, zöld, sárga, piros csapat? Mindvégig titok maradt. A gyermekek tündéri
elôadásaikkal könnyeket fakasztva kápráztatták el szüleiket. Végezetül elnyerte méltó jutalmát a táborzárással egybekötött felhôtlen eszem-iszom és ajándéközön során „Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi,
Kata , Klára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok, viszontlátásra pajtások!”
Molnár Balázs,
kuratóriumi elnök
SZEVASZ Alapítvány
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I s ko l a i h í r e k
Tisztelt Olvasó!
2016. szeptember 1-jén csütörtökön ismét megnyitotta kapuját iskolánk.
Gyönyörû szép reggellel kezdôdött a
2016-2017-es tanév tanévnyitó ünnepsége. Sok szülôt és meghívott vendéget köszönthettem, köztük Becsei
Andrásné alpolgármester asszonyt a Baracskai Önkormányzat részérôl. Ennek
kapcsán megkülönböztetett szeretettel
köszöntöttem az egyházak képviselôit,
akik jelenlétükkel most is megtisztelték
ünnepünket, a katolikus egyház részérôl
Tóth Béla plébános urat és a református
egyház részérôl Dombi Ferenc református lelkészt.
A mûsor színvonalához a hangosítással ismét hozzájárult Kupi Gábor, Péteri
Lôrinc és Szánthó Andrea. Köszönet érte!
Nagy öröm volt számunkra a kis elsôsök
érkezése, akiket oly nagy szeretettel vártunk mindannyian.
A Baracskai Óvodából 17 fôt és
Kajászóról 3 fôt hozzánk írattak. Az elsô
osztály létszáma jelen pillanatban 20 fô.

olvasni és számolni. Melinda néni is azon
munkálkodott, hogy minél szebb osztályotok legyen és nagy-nagy szeretettel
vár Benneteket.

Ebben az évben is érkeztek újabb tanulók,
pontosan 4 fô. Alcsútdobozról 1 fô a 4.
osztályba, és 2 fô költözés miatt a 2. és a
3. osztályokba, és 1 fô az 5. osztályba. A
szülôknek köszönet a bizalomért, hogy a
mi iskolánkat választották.

Kedves 5. osztályosok! Ti vagytok a legfiatalabbak a felsô tagozatban.
Szilvi néni 4 éven keresztül tanított Benneteket. Nagyon sokszor meggyôzôdtem
arról, hogy remek kis csapat vagytok. Hiszek szüleitek segítô szándékában, a Ti
hozzáállásotokban, hogy remek felsô tagozatosokká akartok válni. Osztályotokban több tanulóra igen büszkék lehetünk, mind a tanulmányai, mind szorgalma miatt. Továbbra is tanuljatok becsületesen és legyetek jó közösség. Új
osztályfônökötök kérésetekre Galgóczy
Lajos bácsi lesz, melynek biztosan örülni fogtok.

A kis elsôsök kíváncsian és izgalommal
várták mi is történik majd. Emléklapot
adtam át részükre, valamint léggömböt
kaptak a 8. osztálytól.
Borsóné Molnár Szilvia tanító már hetek óta azon dolgozott, hogy minél szebb
tanteremben tanulhassanak a gyerekek.
Reméljük, hogy szüleiknek és tanítóiknak
sok örömet fognak szerezni tanulmányaik során. Kívánom, hogy így legyen, és jól
érzik majd magukat ebben az iskolában,
amit én is nagyon szeretek.
Köszönöm az óvónôk munkáját, mellyel
megalapozták a kis elsôsök tudását, megteremtve a kiinduló pontot a továbbhaladáshoz.
Évek óta szokásommá vált, hogy külön
szóltam minden osztályhoz, most is így
tettem.
A kis elsôsök után köszöntöttem az alsó
tagozatban a 2., 3. és 4. osztályosokat a
következôképp:
„Kedves 2. osztályosok! Nemrég voltatok
elsôsök. Igen magas létszámú osztályközösség vagytok. Ennek ellenére nagyon jó
gyerekek, akik szépen megtanultak írni,

Kedves 3. osztályosok! Ti vagytok a legtöbben az alsó tagozatban. Ettôl az évtôl
kezdve a sikeres továbbhaladás érdekében a testnevelés tantárgyon kívül minden tantárgyat csoportbontásban fogjátok tanulni. Schaffer Ferencné Kati néni
is nagyon szép teremmel vár benneteket.
Kedves 4. osztályosok!
Ti vagytok a legidôsebbek az alsó tagozaton, mindjárt felsôsök. Ettôl az évtôl
kezdve idegen nyelvet is fogtok tanulni, a
fél csoport angol nyelvet a másik fél német nyelvet. Sok sikert kívánok hozzá!
Arra kérlek Benneteket hogy mutassatok jó példát tanulásban, szorgalomban
és magatartásban az 1. 2. és 3. osztályosoknak.
Köszöntöm a felsô tagozatban az 5., 6., 7.
és 8. osztályosokat.

Kedves 6. osztályosok! Ti voltatok eddig a
felsô tagozaton a legfiatalabbak. Kárpáti
Zsolt bácsi osztályfônökötök törôdése elindított Benneteket egy jó úton, mind a
tanulás terén mind a magatartásotok terén Így tovább!
Kedves 7. osztályosok! A hét év alatt
igen megcsappant a létszámotok, aminek egyáltalán nem örülök. Minden tanévben egy-két fô iskolát váltott. Azt kívánom legyetek jobb közösség, fogadjátok el a csendesebb, tanulni akaró társaitokat, akikre büszkék vagyunk, hiszen jó
páran vannak köztetek. Legyenek ôk példaképek, ugyanis azért vagytok itt az iskolában, hogy tanuljatok.
Vranekné Csilla néni osztályfônökötök 1.

osztályos korotok óta tanít benneteket,
segítsétek a munkáját,azt kérem.
Külön köszöntöm a 8. osztályt!
Utolsó éveteket töltitek ebben az iskolában. Nagy feladat vár rátok a pályaválasztás terén, sokat kell majd tanulnotok. Wittmanné Eszter néni
gondoskodó,biztató szavát, segítségét fogadjátok el, hogy abban a középiskolában tanulhassatok majd tovább, ahová
szeretnétek menni.
Kérlek Benneteket mutassatok ti is példát az alsóbb osztályoknak, és töltsétek
el az utolsó évet úgy, hogy emléke megmaradjon.”
Majd fontos számadatokról, hírekrôl adtam tájékoztatást, melyek a következôk:
Kajászóról, Válból és Alcsútdobozról
összesen 40 fô, Annamajorból 9 fô,
külterületrôl 11 fô tanulónk van.
Baracska Község Önkormányzat Kép
viselô-testületének, hálásan köszönjük,
hogy továbbra is segítik a kajászói tanulók utaztatását reggel és délután egy alkalommal. A jelenlegi 1. osztályos tanulók felvétele már a tavalyi évhez hasonlóan zajlott, hogy a Szülôknek maguknak
kell gondoskodniuk gyermekeik utaztatásáról.
A menetrend változatlan maradt.
Tanulóink létszámának emelkedése, az
épületszárnyak, a nagy udvar, a park, tó,
számos veszélyforrást rejteget. Több éve
már a hatékony és zavartalan munka érdekében portaszolgálatot biztosítunk,
hogy gyermekeiket egész nap biztonságban tudhassák. Ezt a rendet továbbra is
fenntartjuk.
A tanítási idôt tiszteletben kell tartani. Az
intézmény egyben munkahely is. Sajnos
a lekerítés hiánya védtelenné teszi az iskola udvarát. Tanulóink védelme, valamint vagyonvédelmi okok miatt a szülôk,
hogy gyermekeiket a parkolóig kísérhetik
és ott is várják meg.
Az elsô osztályos gyermekek szülôi a beszoktatás alatt egy héten keresztül bekísérhetik gyermekeiket illetve jöhetnek értük.
Gyermekek tanítója, tanára a megbeszélt
idôpontban tanítás után, fogadóórákon
és szülôi értekezleteken készséggel rendelkezésükre áll.
Az iskolai élettel kapcsolatos szabályokat Házirendünk tartalmazza, mely-
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nek betartása, betartatása Mindannyiunk számára kötelezô. Minden tanuló és
szülônek meg kell ismernie tartalmát.
Jól felkészült, gyermekeket és hivatásukat szeretô pedagógustársaim mindent meg fognak tenni annak érdekében,
hogy az iskola a legfontosabb feladatát, a
nevelô-oktató munkáját jól teljesítse.
Ennek biztosítékaként a fenntartási idô
lejárta miatt most már minden kötöttség
nélkül tovább alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatást, mely teljes módszertani megújulást jelent nevelô-oktató munkánkban immár 8. éve.
Öt éve informatikai eszköz ellátottságunk a TIOP pályázat keretein belül
jelentôs fejlesztésen ment keresztül. Hét
tanteremben került felszerelésre a digitális tábla, valamint számítástechnika termünk 10 db új számítógéppel lett gazdagabb.
1–8. osztályokban felmenô rendszerben
bevezetésre került a kerettanterv, így erkölcstan/hit és erkölcstan oktatás is.
Az erkölcstan órát pedagógusaink, míg a
hit és erkölcstan órát egyházi képviselôk
tartják. Általában fele-fele arányban igényelték az osztályokban a szülôk a hitoktatást.
Felmenô rendszerben már 1–8.osztályokban van mindennapos testnevelés heti 5
órában. Testnevelés óráink megtartása a
mûfüves pályán zajlik, télen illetve rossz
idô esetén az iskola épületében. Az épületet melyben a tornaszoba van, sajnos életveszélyesé nyilvánították. Az új tornaterem építése ügyében még nincs pontos
információm. De arra kértem a szülôket,
hogy e lehetetlen helyzetet segítsék kezelni, szükséges a tornafelszerelés, mert
rossz idô esetén is szerény megoldást kerestünk, hogy a gyerekek tornázhassanak.
Ebben a tanévben is lesz az úszásoktatás
az 5. osztályban tavasszal, a részletekrôl a
szülôket idôben értesítem.
A Martonvásári Mûvészeti Iskola látja el
már 4. éve a zenei oktatást. Hivatalosan a Baracskai Iskola telephelye az intézménynek. Még mindig lehet jelentkezni.
Iskolánk nevelôtestülete 21 fô pedagógussal látja el a nevelô-oktató munkát.
Tavalyi tanulói létszámunk 184 fôrôl
189 fôre emelkedett.
Igen magas a napközbeni ellátottaink száma, idén is 3 csoportban látjuk el ezt a
munkát.
Egyéb foglalkozások keretében napközis
és tanulószobás ellátás, számos szakköri
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foglalkozás biztosítja a tanulók hasznos
délutáni eltöltését 4 óráig.
Törvény szabályozza: Az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelôtti és délutáni tanítási idôszakban olyan módon
kell megszervezni, hogy a foglalkozások
legalább 16 óráig tartsanak.
A tanuló a szülô kérelmére ezen foglalkozások alól felmenthetô, illetve a szülônek
nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke
16 óra elôtt mikor hagyhatja el az iskola területét.
A tanulók a nyilatkozatot tartalmazó lapot ma hazaviszik, holnapra kérjük szépen vissza.
Ezen a napon kapták kézhez gyermekeik a tankönyvcsomagot névre szólóan. Az
alsó tagozatos osztályok (1-4-ig osztályig)
térítésmentesen, jövôre már az 5. osztályosok is.
Fontos elmondanom, hogy a fizetôs diákoknak könnyítést adtunk azáltal, hogy
5., 6., 7., 8. osztályos tankönyvek egy részét könyvtárból kölcsönözhetik ki. Ezzel
jelentôsen csökkentettük a csomag árát,
3 és 8 ezer Ft közötti összeget spórolhattak meg.
Egyéb foglalkozások keretében napközis és tanulószobás ellátás, és több szakköri foglalkozás biztosítja majd a tanulók
hasznos délutáni eltöltését 4 óráig. A foglalkozásokon való részvétel kötelezô.
Személyi változások történtek. Iskolánkból három pedagógus elment: Romhányi
László, Janda Katalin és Tóth Katalin.
Pályáztatás útján nyert felvételt Lambert
Ferenc földrajz szakos tanár, Korláth Mónika gyógypedagógus tanár, Nagy Karolina vizuális kultúra tanár, Dr Kôszegi Béla
biológiát és Sulyok Zoltán fizikát fog tanítani óraadóként. Igazgatóhelyettes továbbra is Gráczer László.
Július közepétôl technikai dolgozóink,
szorgos kezei azon munkálkodtak, hogy
szép tiszta iskolában tanulhassatok. Nyári karbantartási WC-k, mosdók, folyosók, termek, lábazat festési és mázolási munkái megtörténtek. A munkát Bóné
András karbantartónk végezte.
Nagy örömünkre a számítástechnika terem teljes villanyhálózatának korsze
rûsítése is megtörtént.
Új udvari kukákat, leány mosdókba kiskukákat, osztályokba törölközôket, mosdókhoz csapokat, víztartályokat, WC
ülôkéket, WC papírtartókat vásároltunk,
melyhez Martonvásári tankerület (KLIK)
közel 1 millió forint anyagi hozzájárulást
biztosított.
Köszönöm pedagógustársaimnak a ter-
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mek rendbetételét, dekorálását, Mészáros Györgyné iskolatitkárnak a technikai
dolgozók irányítását.
A gyermekétkeztetés kapcsán a vállalkozó cég személyében változás történt. Baracska község Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes
ajánlattevô az érdi székhelyû HPM Plus
Kft. lett.
Az önkormányzat felújítást végzett az
ebédlô melletti mosdókban, felszerelte a tálalókonyhát szükséges edényekkel, evôeszközökkel. Tanulóink ezért
otthonosabb és a törvényi elôírásoknak
megfelelô körülmények között fogyaszthatják el a tízórait, ebédet és uzsonnát
ettôl a tanévtôl. Az étkezés 2016. szeptember 5-én hétfôn kezdôdött.
Az étkezés igénylését és lemondását Mészáros Györgyné iskolatitkárnál kell jelezni az ingyenesen étkezôknek is.
Továbbra is kapnak a gyerekek a nemzeti iskolatej program kapcsán tejet vagy
kakaót illetve a Gyömölcsprogram által
mindennap friss gyümölcsöt.
Megnyílt iskolánk hivatalos facebook
oldala, ahol a napi híreket olvashatják a
kedves Szülôk.
A tanulók kötelesek vigyázni az iskola
épületére, berendezéseire, a termek tisztaságára, és megóvni a szándékos rongálástól. Szándékos rongálás esetén Szüleiknek kell a teljes kárt megtéríteni!
Különösen felhívom figyelmet a mûfüves
pálya megóvására. Iskolánk tanítási idôben jogszerûen használhatja. Utcai
cipôben tilos használni. Csak testnevelés
célú foglalkozások alatt szabad a délutáni órákban is benn tartózkodni. Napközis
foglalkozások során ott a gyönyörû park.
Miután a kapu bezárásra kerül a bezárt
kerítésen bemászni szigorúan tilos, nemcsak azért, mert szabálysértô, hanem mert
balesetveszélyes is. Aki ilyet tesz szabálysértést követ el és büntethetô. Aki késô
délután vagy esti órákban szeretnétek focizni, azt jelezze az Önkormányzatnál.
Ebben az esetben fizetés ellenében használhatják csak.
Tilos a dohányzás az egész iskola területén és annak kapujától 10 m-re!
Végül a Kozma Ferenc Általános Iskola minden egyes tanulójának, pedagógusának és technikai dolgozójának sikeres,
boldog új tanévet kívánok. A szülôknek
pedig gyermekeikben sok örömet.
Köszönöm érdeklôdô figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Kozma Ferenc,
iskolánk névadója 190 éve születetett
1868-ban magyar-osztrák vegyes bizottság szállt ki Mezôhegyesre az ingó és ingatlan vagyon számbavételére. A magyar
bizottság vezetôje Kozma Ferenc volt.
1869. január 1-jén történt Mezôhegyes
végleges átadása magyar vezetésbe. Kozma Ferenc azonnal megkezdte a méntelepek ujjászervezését, nevezetesen Bábolnán tiszta arab, Kisbéren telivér angol, Mezôhegyesen és Fogarason többféle kitûnô fajtát hozott be, s e nemes fajokból elárasztotta az országot elsôrendû
ménlovakkal. Az eredményeit megtekintô
király 1872. májusban, ott helyben kinevezte miniszteri tanácsossá, ezt követte a
szent István-rend és több külföldi rendjel.
Sikeres mûködése legfényesebb eredmé-

1826. szeptember 19-én született a Somogy megyei Sôrnye pusztán. Apja, Kozma Ferenc, földbirtokos és ügyvéd volt
Kaposváron. Testvérbátyja Kozma Sándor, késôbbi fôügyész volt. Középiskolásként –Petôfihez és Jókaihoz hasonlóan – Pápán, a református gimnáziumban tanult. A gimnázium elvégzése után
a belovai katonai intézet hallgatója lett.
1843-ban tiszti növendékként lépett be a
6. (varasd-szentgyörgyi) határôr gyalogezredbe. 1845-ben felvették a bécsi nemesi testôrség állományába, mint hadnagy. Mivel hazafias érzelme mindennél erôsebb volt, 1848-ban a szabadságharc hírére – lovával együtt – hazaszökött és szeptember 27-én már a XVI.
honvéd zászlóaljban találjuk, mint honvéd fôhadnagyot. 1849. április 19-én
a nagysallói csatában megsebesült. Felgyógyulása után tovább harcolt a Kmetty
hadosztályban. A világosi fegyverletétel
után bujdosni kényszerült, majd a Fejér
megyei Baracskán telepedett le. Megházasodva, felesége – Domokos Judit – birtokán gazdálkodott tovább.
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Bankett

nye volt az 1885. országos kiállításon felmutatott lókiállítás, mely a maga nemében páratlan volt Európában. Kozma legjobb munkatársa Mezôhegyesen Gluzek
Gyula igazgató és gróf D'Orsay Olivér
ménesparancsnok volt. Minden nyár elején végig szokta járni a ménestelepeket és
birtokokat, hogy a méneseket osztályozza és selejtezze, a gazdaságokat elrendezze. Ilyen szemleúton halt meg 1892. július 6-án Mezôhegyesen, ahol az 1898. május 23-án leleplezett, Zala György készítette díszes emlékszobra áll. Emlékszobrot emeltek neki Kisbéren is, Baracskán
pedig sírját közadakozásból készült oszlop jelöli.
Forrás:http://hu.wikipedia.org

Baracskai temetôkert

1861-tôl részt vett a megyei közéletben,
fôszolgabíróvá választották, de az alkotmányos életmegszûntével ismét birtokára
vonult vissza. A provizórium alatt a Budai Helytartótanács titkára, majd 1867tôl az Földmûvelésügyi Minisztérium lótenyésztési fôosztályának vezetôje volt.
Kozma Ferenc szobra Mezôhegyesen

Iskolakezdéskor nem szokás foglalkozni a mögöttünk hagyott tanévvel, egy korábbi esemény kapcsán ezt most – személyes érintettség okán – röviden mégis megtenném. A 2016ban elballagott osztály minden korábbinál színvonalasabb
mûsorokkal lepte meg a falu közönségét október 23-án és
március 15-én (meg lehet tekinteni mindkettôt a Baracskai Faluház Youtube-csatornáján), és úgy gondoltam, hogy a bankettnél sem kell a valljuk be, kissé már unalmas és évrôl évre
ismétlôdô formákhoz ragaszkodni. A bankett egy keserédes,
de vidám búcsú: illik úgy megünnepelni, hogy az igazán emlékezetes legyen. Éppen ezért a szokottaktól eltérôn a rendezvényt a Faluház nagytermében tartottuk, ahol ötleteink megvalósításához elegendô tér és hely állt rendelkezésre. Rengeteg energiába és idôbe került, mire elkészültünk, de megérte.
Aki ott volt és látta, elmondhatta azt, amit az ünnepi megemlékezések kapcsán is tehetett: Baracskán ilyen még nem volt.
Az osztály ezzel a fellépéssel – akárcsak a korábbi mûsorokkal
– bármelyik, önmagát nevesnek gondoló iskola produkciójával
bátran felvehette a versenyt. Aki nem hiszi, nézze meg a Faluház (itt fényképek is vannak) és az iskola Facebook-oldalán,
vagy a már említett Youtube-csatornán. Érdemes.
Köszönetemet már korábban kifejeztem a segítô szülôknek,
kollégáknak és munkatársaknak, de mellettük külön elismerés jár a Faluház dolgozóinak, akik folyamatosan a rendelkezésünkre álltak, bármilyen kívánságunk is volt: Péteri Lôrincnek a technikai támogatásért (hangosítás, zenei és
videóanyagok vágása, szerkesztése, a végleges – feltöltött –
mûsoranyag elkészítése, stb.) Szánthó Andreának a dekoráláshoz nyújtott segítségért, Kupi Gábornak a mindvégig támoga-

tó együttmûködésért. Dombai János szinte az osztály házi videósa lett nyolcadikban: a mûsor rögzítése az ô érdeme. Végül, de nem utolsósorban kiemelném Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi igazgatót, aki a Tankerület nevében kifizette
a nagyterem bérleti díját. Gesztusa nemes és elismerésre méltó. Köszönet érte. Köszönet mindenkinek, hogy ez a fantasztikus és fergeteges bankett mindannyiunk – gyerekek, tanárok,
szülôk, meghívottak – ünnepe lehetett.
Szép volt, jó volt, emlékezetes. Alaposan fel van adva a lecke
valamennyi utánunk jövônek.
Gráczer László ig.h., (volt) osztályfônök

Idôsek Napi rendezvényre
felajánlás-kérés
Baracska Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Baracskai Alapszervezete 2016. október 1-jén tartja
a 70 éven felüliek részére az Idôsek Napi rendezvényét,
melyre – az eddigi hagyományoknak megfelelôen – szívesen fogadunk házi készítésû süteményeket, melyet kérjük,
hogy a készítôje október 1-jén 12.30-14.00 óra között szíveskedjen leadni a Faluházban.
Köszönettel
Nyitli Anita
szervezô
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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.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter,   
Dr. Naszáli Viktória
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: szeptember 24., 25., 15., 16., november 5., 6.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: október 1., 2., 22., 23., november 12., 13.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: október 8., 9., 29., 30.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812
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Adóiroda............................................................ (22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

Egészségügy
Orvosi ügyelet

2016. szeptember

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje

Martonvásári Járási Hivatal

Baracska
7 óra 30-tól
Hétfô
Kedd
14 órától
Szerda
7 óra 30-tól
Csütörtök
14 órától
Péntek
7 óra 30-tól
Kajászó
Hétfô
14 órától
Szerda
9 órától
Péntek
9 órától

• 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

9 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elõjegyzettek
10 óra 30-tól elôjegyzettek
10 óra 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 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
13–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
9–11 óra
8–9 óra

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

• 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
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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

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,
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:
14–18 óráig, Szombat: 14–18 óráig

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Huszár Attila temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Gyászoló család

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

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

Hasznos információk
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

VÉRADÁS BARACSKÁN
Helyszín:

Házasságkötô terem

Idôpont:

október 4., 14–17 óra

Minden régi és új véradót szeretettel várunk!

Impresszum

Fontosabb telefonszámok

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztésért felelôs személy: Kupi Gábor mûvelôdésszervezô | 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: október 21. | Várható megjelenés: november 3.
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Kidoboló
Program

A Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége

2016. október 8-án
(szombaton)
14.00-18.00 óráig

i
t
e
r
ü
Sz

mulatságot
rendez a Faluháznál.
Tervezett programok:
TÁNC-ÉS NÉPTÁNCBEMUTATÓK
(iskolások, óvodások)
SZÜRETI OLIMPIA
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
ARCFESTÉS
SPORTVERSENYEK
TÁNCHÁZ
KÉZMŰVES VÁSÁR
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY

A versenyek díjazásához és szendvicsek
készítéséhez örömmel fogadjuk
gesztus jellegű felajánlásaikat.
Szeretettel várjuk Önt és Kedves családját!

2016. szeptember

