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Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. félévi munkatervében július és augusztus hónapra nem
tervezett rendes ülést.Időközbenazonban
olyan határidős feladatok merültek fel,
amelyek miatt rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor.
Az augusztus 30-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésről való távolmaradását jelezte Dr. Mayer András képviselő
és Pintérné Bernyó Piroska képviselő. A
Képviselő-testület SZMSZ-ének X. fejezete 49.§ (3) f ) pontja szerint a PIT Bizottság „megvitatja és véleményezi a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi vonatkozású előterjesztéseket, jelentéseket”. A
PIT Bizottság ülése viszont a két távol-

maradt tag miatt határozatképtelen volt,
így az 5 fővel jelenlévő képviselő-testület ugyan határozatképes volt, de a többségében pénzügyi vonatkozású napirendeket a bizottság döntésének hiányában
nem tudta tárgyalni. Mivel három témában a határidő miatthalaszthatatlan volt a
döntés, a polgármesteraz esti órákban telefonon újabb rendkívüli ülést hívott ös�sze augusztus 31-ére.
Az augusztus 31-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen nem volt
jelen Becsei Andrásné alpolgármester és
Dr. Mayer András képviselő.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került az I/68 Baracska és

térsége szennyvízelvezetés éstisztítás-SZV
elnevezési víziközmű rendszer és az I/68.
Baracska község vízmű-V elnevezésű
víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve.
– Arról határozott a testület, hogy 50 erdei m3 szociális célú tüzelőfavásárlás támogatásához nyújt be pályázatot.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola tornatermének építéséhez szükséges
víziközművek engedélyezési és kiviteli terveinek a Lechner Tudásközponton
keresztüli közműnyilatkozat beszerzésével a székesfehérvári székhelyű Török Attila egyéni vállalkozó került megbízásra
130.000 Ft áfa mentes összegért.
Becsei Andrásné
alpolgármester

JEGYZÔI SOROK

„Ismétlés a tudás anyja”
Úgy érzékelem, sokaknak – hiába az eddigi
erőfeszítések, felszólítások, büntetések –
még mindig nem tiszta, hogy a jelenleg igencsak eldurvult időjárások okozta
károk előidézői maguk az állampolgárok
azzal, hogy nem tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat, nincsenek tisztában a
saját kötelezettségeikkel, és amikor baj
van, kizárólag másokat vagy az önkormányzatot hibáztatják az őket ért károkért.
Néhány fontos kötelezettségre hívom fel
– immár nagyon sokadszor – a figyelmüket:
A közterületek tisztántartásáról szóló
11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelet többek között az alábbiakat mondja ki
(nem idézve a teljes szöveget, csupán az
aktuálisabb részeket):
A közterületek és ingatlanok tisztántartására vonatkozó szabályok
„…Magánszemélyek, jogi személyek, jogi
személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése,
a szennyeződést okozó szerv, illetőleg személy kötelessége.
„…Amennyiben az érintett ingatlan mellett vízelvezető árok és gyalogos átjáró is
található, ott mindkét oldalról az ingat-

lan felöli gyalogos átjáróig köteles az ingatlantulajdonos a közterületet tisztántartani, gyomtól, gaztól mentesíteni. Amen�nyiben az érintett ingatlan mellett gyalogos
átjáró található, ott mindkét oldalról az
ingatlan felöli gyalogos átjáróig köteles az
ingatlantulajdonos a közterületet tisztántartani, gyomtól, gaztól mentesíteni. Az
ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége. Azon ingatlantulajdonosnak, akik előtt kerékpárút
került kiépítésre, ezen kötelezettségüket a
kerékpárút – telekhatár felöli – belső széléig kell teljesíteniük. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. A
tényleges használó, illetve tulajdonos kötelezettsége a járda mellett a korábban ismertetett területeken növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő méretre nyesése. Amennyiben az ingatlannak
két közúttal is érintkezése van, a feladatok
mindkét irányra vonatkoznak. A bel- és
külterületi ingatlanok tényleges használói,
tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól – és kiemelt figyelemmel a parlagfűtől – megtisztítani. Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált
járdát a szükséghez képest naponként fel
kell hinteni. A közterületeken lévő ár-

kok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálymentes elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, tulajdonosának kötelessége.
Járműbehajtók átereszeinek építése, jó
karban és tisztán tartása minden esetben az ingatlan tényleges használójának, tulajdonosának a kötelezettsége. Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. Járdára csapadékvíz kifolyót legfeljebb a föld felszínével egy vonalban
lehet elhelyezni”.
„…Közterületre fát, cserjét, bokrot ültetni – a közlekedés akadályozása nélkül – kizárólag a közterület tulajdonosa engedélyével lehet. A közterületből területet madzaggal, karó/cölöp, kő, autógumi stb. kirakásával lehatárolni/elkeríteni nem lehet”.
A magánterületek tisztántartására vonatkozó szabályok: „A közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében
a tulajdonos köteles ingatlana tisztaságáról
és rendezettségéről gondoskodni”
A Baracskai Polgármesteri Hivatal azon
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dolgozója, akinek feladata elsősorban
ezen rendeleti szabályok (és nem csak a
most idézettről beszélek) betartása, betartatása, helyszíni ellenőrzések megtartása, a renitensekkel szembeni intézkedés
megtétele, folyamatosan járja a települést
és próbál érvényt szerezni a jognak. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy – emberi butaságból, önzőségből és akaratosságból, a jogszabályok áthágásából, a kötelezettségek direkt nem teljesítéséből, a minimális együttélési normák be nem tartásából eredően – olyan események következnek be, melyekért egyedül és kizárólag azok a felelősek, akik ezeket saját maguk, saját maguknak, embertársaiknak, …. a végén egy egész településnek okozzák. Hiába a jogkövető állampolgár, ha a többiek nem teszik a dolgukat, érdektelenek, nem együttműködőek
és mindig másoktól várnak el mindent,
nemhogy elsősorban saját magukban keresnék a hibát és ők is megtennék a tő-

lük minimálisan elvárhatót. Ismételten
leírom: a Baracskai Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi a jogszabályok
betartását, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértőkkel szemben pedig intézkedik.
„Ki a jegyző Baracskán”
12 év után merült fel problémaként, hogy
a településen lakók nem tudják, hogy ki a
jegyző, mert nem vagyok sokszor kint a
faluban, nem látnak.
Elmondom: Szeleczkyné Szabó Katalin
vagyok és 2006. március 1-től vagyok a
település jegyzője. Úgy vélem, aki nem
ismer, annak két oka lehet:
a) a kollégáim az ügyében nélkülem is el
tudtak járni (végezve ezzel a saját dolgukat, a saját munkakörükben),
b) n
 em volt még olyan ügye, melynek elintézéséhez a Baracskai Polgármesteri
Hivatalhoz, illetve személyesen a jegyzőhöz kellett fordulnia.
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Véleményem szerint a kapcsolattartás részemről a település lakosságával folyamatos és naprakész, hiszen minden fontos, a
település lakosságát érintő témákról, jogszabályokról, fontos információkról ezen
lap hasábjain rendszeresen tájékoztatom
Önöket. Többször kértem, hogy segítsenek nekünk a jogszabályokat be nem tartók „elcsípésében”, hiszen mindenről nekünk sem lehet információnk! Ne féljenek bejelentést tenni, hátha közös erővel
még hatékonyabban sikerül a rendbontók ellen fellépni.
Én továbbra is várok mindenkit a Hivatal ügyfélfogadási idejében, ahogy
eddig is, vagy hívjanak az Önök által
már jól ismert és folyamatosan használt
06 30 517 88 73-as mobilon, illetve a hivatali vezetékes telefonszámok valamelyikén! Az ajtóm – mint ahogy immár
12 éve – mindig nyitva van!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

FELHÍVÁS!
Elektronikai hulladékgyûjtés
és egyéb hulladékszállítási információk
Baracska Község Önkormányzata lehetősége szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a település környezetét kímélje. Együttműködési megállapodás,
valamint a kötelezően ellátandó települési hulladékgyűjtés keretében biztosítja,
hogy a háztartási vegyes hulladékon kívül
a használhatatlanná vált lomoktól, elektronikai hulladékoktól szervezett gyűjtés
keretében szabadulhasson meg a lakosság
és szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a
sok újrahasznosítható másodnyersanyag
mellett számos mérgező anyagot, nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is
tartalmazhat, amelyek a környezet számá-

ra nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb
mértékben hasznosuljon, illetve a benne
található, a környezetre, emberre veszélyt
jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből. Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Elektronikai hulladékot 2018. október 13-án szombaton 8-11 óra között a
Baracskai Polgármesteri Hivatal melletti üres területen a ROLFIM Szövetkezet által biztosított tehergépjárműnél,

illetve az ott ügyeletet ellátó személyeknél
lehet leadni. A gyűjtés során leadhatók az
olyan elektronikai berendezések, amelyek
valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működtek. Kivétel a képcsöves televíziók.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmentesen
igénybe vehető a Szövetkezet „Házhoz
megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek
keretében fenti napon vállalják az összekészített eszközök elszállítását Baracska
területén, amennyiben legalább 100 kg
e-hulladék gyűlt össze. Az igények bejelentését a 06-1-269-0234-es telefonszámon október 8-11-e között munkanapokon 8-13 óráig lehet megtenni. A gaz-
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dálkodó intézmények, vállalkozások részére – igény szerint – a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően igazolást állítanak ki az e-hulladékok átvételéről.
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít arra, hogy egész évben térítésmentesen átveszi a 2310 SzigetszentmiklósGyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén a használt, illetve hulladékká
vált elektromos és elektronikai berendezéseket. Érdeklődni a fentebb jelzett telefonszámon lehet.
Fenti időpont előtt és után hulladék lerakása TILOS!
A lomtalanítással kapcsolatban még mindig vannak félreértések. Ezért ismét felhívom a figyelmet, hogy a lomtalanítás
nem szűnt meg. A változás a tavalyi évtől
annyi, hogy nem egy napon történik az
egész településen, hanem az igényt min-

den ingatlantulajdonosnak a szolgáltatóval kell egyeztetnie. Ez telefonon megtehető a VHG. Nonprofit Kft. újságunkban is megtalálható telefonszámain. Az
évi egyszeri lomtalanításért nem kell külön díjat fizetni, de feltétel, hogy ne legyen hulladékszállítási díjhátralék. (A
hátralék a megkapott számlákra értendő,
mivel az ez évi díj még nem került számlázásra!) A szolgáltató október 31-éig végez lomtalanítást, ezért időben jelezzék az
igényt. A lomtalanításkor a korábbi évekhez hasonlóan maximum 3 m3 lomot
szállítanak el, kivéve veszélyes hulladékot,
építési-bontási hulladékot, zöldhulladékot, 2 m-nél nagyobb terjedelmű és 50
kg-nál súlyosabb lomot.
A szolgáltató által megküldött hulladékszállítási naptárban leírtak szerint „házhoz
menő” gyűjtéssel történik salak, hamu,

2018. szeptember

üveg, műanyag, csomagolási anyag, papír és zöld hulladék. Az év hátralévő részében és a jövő év első hónapjában
a „házhoz menő” gyűjtési napok az
alábbiak szerint lesznek:
Üveg: 2018. szeptember 25., december
19., 2019. január 29.
Műanyag, csomagolási anyag, papír:
2018. szeptember 17., október 15.,
november 19., december 17., 2019.
január 21.
Zöldhulladék: 2018. október 10.,
november 21.
Salak, hamu: 2018. november 23.,
december 4., 2019. január 8.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Eladó 1 db 50 l-es használt villanybojler.
Érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
I S KO L A I H Í R E K

Kedves Olvasó!
hogy az érintett terület elkerítésre keSzalay Borbála:
Tanévnyitó ünnepélyünk 2018. szeptemrült és a fa végleges kivágása illetve elLegyen öröm a tanulás!
ber 3-án reggel 8 órakor volt.
távolítása szükséges lesz, mert veszélyt
Nagy készülődés és rengeteg munka előzjelentő fának minősül, másik két „tárHangosabbak ma az utcák,
te meg a tanévnyitó ünnepélyünk napját,
sával” együtt, mert sajnos betegek.
gyerekektől népesek,
hiszen még sok-sok tennivaló volt a megvalahogyan még a nap is
előző héten is, hogy a tanulóinkat megfeBorús, de igen kellemes hűs idő fogaszebben ragyog, fényesebb.
lelő körülmények között várhassuk az isdott bennünket reggel 7 órakor az iskoIzgatottan várt e napra
kola épületének felújítása miatt.
lában. 8 órakor pontban megszólalt az isminden kezdő kisdiák,
Életünket megnehezítette az a tény
kola csengője. A narrátor Bagdi Bence 7.
az iskola előttük is
is, 2018. szeptember 1-jén este 7 óraosztályos tanuló volt. A Himnusz közös
kitárja ma kapuját.
kor éppen végeztünk a takarítással, miéneklése után elmondtam ünnepi beszékor hatalmas vihar kerekedett és az uddemet majd Tárczy Milán 3. osztályos
Megtanulnak betűt vetni
varon lévő egyik öreg fának, az épütanuló Szalay Borbála: Legyen öröm a taa tétova kis kezek,
let felőli ága a tetőszerkezetre dőlt.
nulás! című versét mondta el. Az első oszcsengő-bongó szép szavakkal
Személyi sérülés szerencsére nem törtályos tanulók részére Emléklapot adtam
telnek majd a füzetek...
tént. A tetőszerkezet héjazata és a vadoát és a 8. osztályosok pedig léggömbbel
Ma, amikor útnak indul
natúj esőcsatorna megsérült, ezek javíajándékozták meg iskolánk 1. osztályoa sok kicsi iskolás,
tása már meg is történt. Csodával hatásait. A Szózat után vidám zenei kíséretkívánjuk, hogy öröm legyen
ros módon sem az új ablakok nem törtel vonultak a tanulók osztályfőnökeikkel
számukra a tanulás!
tek ki, sem az új vakolat nem sérült meg.
a tantermekbe, majd a 2. órától osztályA katasztrófavédelem két tűzoltókocsit küldött ki, akik a sza- főnöki órák voltak. Igen szerencsések voltunk, hiszen az ünnekadó eső ellenére is nagy gondossággal jártak el és sikeresen el- pély végett ért épp, mikor cseperegni kezdett az eső…
távolították az épületre szakadt hatalmas ágat.A Dunaújváro- A hangosítást Kupi Gábor művelődésszervező biztosította, mesi Tankerület Központ, mint fenntartónk részéről az épület biz- lyet ezúton is tisztelettel köszönök mindannyiunk nevében.
tosítva van, így a kár költségeit a biztosító meg fogja téríteni. Jelen írásomban közzé teszem az ünnepi beszédemet, megosztA további intézkedésünk a tanulók biztonsága érdekében, va azokkal is, akik nem lehettek jelen ezen a szép eseményen.
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Tisztelt Vendégeink, Szülők!
Kedves Gyerekek és Munkatársaim!
Szeretettel köszöntök Mindenkit ezen a
szép szeptemberi reggelen.
Külön köszöntöm Becsei Andrásnét, Baracska Község alpolgármesterét, valamint meghívott vendégeinket, köztük az
egyházak képviselőit, akik jelenlétükkel
most is megtisztelték ünnepünket.
Kedves Gyerekek!
Ma, szeptember 3-án több száz ezer általános iskolásnak csengettek be szerte
az országban. A mi iskolánkban 184-en
kezditek meg a tanévet nyolc osztályban.
Osztályfőnökeitek a következő tanítók,
tanárnők lesznek:
1.o. Borsóné Molnár Szilviav 18 fő
2.o. Moharosné Benkő Ágnes 22 fő
3.o. Pálfi Ágnes 20 fő
4.o. Szőlősyné Nagy Melinda 28 fő
5.o. Szabó Andrea 30 fő
6.o. Wittmanné Ángyás Eszter 20 fő
7.o. Harmati Orsolya 25fő
8.o. Geosits Krisztina 21 fő
Nevelőtestületünk 18 fő pedagógussal
kezdi meg a nevelő-oktató munkát. Igazgatóhelyettes Schaffer Ferencné. Munkánkat 1 fő iskolatitkár és 5 fő technikai dolgozó segíti. Mint minden tanévben, idén is történtek személyi változások: Galgóczy Lajos, Gráczer László, Lambert Ferenc, Markovics Ágnes
és Dombiné Borbély Réka pedagógusok távoztak és helyettük pályáztatás útján nyertek felvételt Pálfi Ágnes tanító, Bertáné Hutvágner Zsuzsanna történelem és földrajz szakos tanár, Harmati
Orsolya testnevelő, Hamza Beáta pedagógia-fejlesztő szakos és Fehér Dóra német nyelvtanár.
Új tanárainkat kérem fogadja mindenki
szeretettel és ígérem mindannyian azon
leszünk, hogy a ránk bízott gyermekekkel a legjobb tudásunk szerint törődjünk.
Továbbá örömmel mondom, hogy a
Martonvásári Gyermekjóléti Szolgálat iskolánk részére heti egy napon (csütörtökön) szociális munkást biztosít, akihez
mind a Szülők, tanulók és pedagógusok
is bátran fordulhatnak segítségül egyéb
gondokkal.
Érdemes megemlítenem, hogy nemcsak baracskai gyerekek járnak hozzánk,
Martonvásárról 1 fő, Kajászóról 24 fő,
Alcsútdobozról 2 fő, Annamajorból 11
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fő, és külterületről 6 fő tanulónk van.
Baracska Község Képviselő-testületének
külön köszönjük, hogy továbbra is támogatja azon tanulóink utaztatását, akik
Kajászóról járnak hozzánk, szülői kérésre a 8. osztályosok kivételével. Az úgynevezett tanyabusz menetrendje változatlan
maradt.
Kedves Megjelentek!
Évek óta szokásommá vált, hogy külön
szólok minden osztályhoz, ma is így teszek.
Nagy öröm számunkra a kis elsősök érkezése, akiket oly nagy szeretettel vártunk mindannyian. Az áprilisi beiratkozás után, még két fővel növekedett a létszámuk jelen pillanatban 18 tanulónk
van az első évfolyamon.
Kis Elsősök!
Bizonyára tele vagytok kíváncsisággal,
izgalommal és várakozással. A tanító nénitek, Szilvi néni már nagyon várt Benneteket. Szombaton reggeltől estig azon
volt, hogy csodás tantermet varázsoljon
nektek. Meglátjátok sok élmény vár rátok
ebben az iskolában. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat nálunk, hogy csodaként éljétek meg az első osztályban szerzett tudást, és nyolc éven keresztül legyetek iskolánk tanulói.
Kedves 2. osztályosok!
Nemrég voltatok elsősök. Meggyőződésem, hogy nagyon jó kisgyerekek vagytok, akik szépen megtanultatok írni, olvasni és számolni. Ági néni is nagy-nagy
szeretettel vár benneteket. Ti leköltöztök
az alsó tagozat épületébe, ott lesz az új
termetek.
Kedves 3. osztályosok!
Ti vagytok, akik új osztályfőnököt kaptatok. El kellett búcsúznotok Szilvi nénitől. Ettől az évtől Pálfi Ági néni lesz a tanító nénitek, aki már alig várta, hogy találkozhasson Veletek.
Kedves 4. osztályosok!
Ti vagytok a legidősebbek az alsó tagozaton, mindjárt felsősök. Ettől az évtől
kezdve idegen nyelvet is fogtok tanulni,
angol nyelvet. Sok sikert kívánok hozzá!
Arra kérlek Benneteket, hogy mutassatok jó példát tanulásban, szorgalomban
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és magatartásban az 1. 2. és 3. osztályosoknak. Csoportbontás nálatok Melinda néni kérésére csak a nyelvtanulás terén lesz.
Kedves 5. osztályosok!
Ti vagytok a legfiatalabbak a felső tagozatban. Schaffer Kati néni négy éven keresztül tanított Benneteket. Remek kis
csapat voltatok, és hiszem, hogy ugyan
ilyenek lesztek felső tagozatosként is.
Osztályotokban több tanulóra is igen
büszkék lehetünk, mind tanulmányai
eredmény, mind pedig szorgalom miatt.
Továbbra is tanuljatok így, és legyetek jó
közösség, hogy új osztályfőnökötök, Szabó Andrea néni büszke lehessen rátok.
Magas létszámotokat figyelembe véve
minden tantárgyat csoportbontásban
fogtok tanulni. És egy meglepetés! Kati
néni megy Veletek az 5. osztályba, az
egyik csoportban a magyar nyelv és irodalmat ő fogja Nektek tanítani.
Kedves 6. osztályosok!
A ti osztályfőnökötök Eszter néni visz
benneteket tovább.
5.osztályosként kezdetben nehezen vettétek az akadályokat, de megerősödtetek,
kérlek benneteket tanuljatok továbbra is
szorgalmasan, higgyétek el a 6. osztály
már sokkal könnyebb lesz.
Kedves 7. osztályosok!
Az 5. osztályon kívül a másik legnépesebb osztály vagytok a felső tagozaton.
Legyetek olyan jók a tanulásban is, mint
a sportban, hogy új osztályfőnökötök,
Harmati Orsi néni büszke lehessen rátok.
Kedves 8. osztály!
Tavaly két kitűnő tanulót adtatok az iskolának. Ezt a jó szokásotokat remélem,
idén is megtartjátok, és még javítotok
is ezen a szép eredményen. Kriszti néni
nagy örömmel fogadta, hogy ő lesz az
osztályfőnökötök.
Utolsó éveteket töltitek ebben az iskolában. Nagy feladat vár rátok a pályaválasztás terén, sokat kell majd tanulnotok. Kriszti néni gondoskodó segítségét
fogadjátok majd el, hogy abban a középiskolában tanulhassatok tovább, ahová
menni szeretnétek.
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Kedves Gyerekek!
A tavalyi évtől mindannyian ingyenesen
kapjátok a tankönyvcsomagot valamen�nyi évfolyamon.
Ma kapjátok kézhez névre szólóan. Szüleitek gondosan nézzék át a tankönyvlistát, és aláírásukkal igazolják, hogy átvették azt. Ezeket a lapokat keddre hozzátok vissza osztályfőnökeiteknek. Tovább
folytatódik a tej illetve gyümölcsprogram.
Amint látható egy szép felújított iskolába
érkeztünk.
Az EFOP-4.1.3.-17-2017-00229 számú
„Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
kapcsán közel 150 millió forintot nyert
az iskolánk. A Dunaújvárosi Tankerületi
Központtal kötött szerződésben előírtak
szerint a munkák 2018. június 18án megkezdődtek és már csak olyan
felújítások vannak hátra, melyek a
tanítást nem zavarják és a gyerekek
biztonságát nem veszélyeztetik. Vagyis
ez a nap még nem teszi lehetővé, hogy
bemutassuk az látnivalókat, hiszen a
végső, ünnepélyes átadás hátra van, mert
még nem érkeztek meg az új bútorok a
termekbe és egyéb más meglepetés vár
a tanulókra, például az iskola udvarát
tekintve. A projekt hivatalos zárása 2018.
október 31. Nagyon bízom benne, hogy
sokkal előbb megtörténik az átadási
ünnepség.
Mivel már rendelkezünk azokkal a feltételekkel, hogy a tanévet zavartalanul
megkezdhessük, így ez a mai napon meg
is történik.
Két és fél hónap alatt sok szorgos kéz
azon munkálkodott, hogy ezt a csodát
megkapjuk. Érdekességként mondom,
hogy 44 éve épült a felső tagozat épülete, 30 éve az alsó tagozaté és azóta ebben
az intézményben nem történt a karbantartáson kívül felújítás. 2018. őszén ezt
végre elmondhatjuk, hogy korszerű, mai
kornak megfelelő szép intézményben tanulhattok gyerekek, mi pedig dolgozhatunk.
52 éve voltam első osztályos és éppen július 7-én volt 40 éve, hogy ezt a gyönyörű
hivatást választottam.
Különösen nagy öröm ez a felújítás szá-
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momra, mivel gyermekkorom iskolája
született újjá.
Továbbá örömmel jelentem be, hogy
2018. augusztus 23-án ismét megkaptam
öt évre szóló intézményvezetői megbízatásomat ünnepélyes keretek között Budapesten, Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkártól egy kézfogással kísérve.
Azért pályáztam ismét erre a beosztásra,
hogy veletek örüljek még egy kicsit és be
tudjam fejezni a megálmodott terveimet,
hogy szép iskolából köszönjek majd el,
végre lássam tornateremben sportolni a
baracskai gyerekeket.
Ezért kérlek Benneteket, vigyázzatok nagyon a felújított iskola épületére, berendezéseire, a termek tisztaságára, és megóvni a szándékos rongálástól, vagyis kérlek Benneteket becsüljétek meg. Tudnotok kell, hogy hatalmas beruházásokról
van szó, hatalmas munkáról, erőfeszítésről az Baracska Község Önkormányzata

2018. szeptember

és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ
részéről, ami mind a Ti érdeketekben
történik, és ezt sose feledjétek el! Szándékos rongálással mindazok szívét csak fájdítanátok, akik mertek álmodni és dolgozni azért, hogy ezek a csodák megvalósuljanak.
Kedves Szülők!
A család szerepét, melegségét, összetartó
erejét semmilyen iskola nem képes pótolni. Ezért kérem Önöket, hogy erejükhöz,
tehetségükhöz mérten segítsék munkánkat, támogassák gyermekeiket a tanulásban, bátorítsák és szeressék őket.
Emellett kérem Önöket, hogy tartsák
tiszteletben a tanítási időt. Az intézmény
egyben munkahely is. Tanulóink védelme, valamint vagyonvédelmi okok miatt kérjük, hogy gyermekeiket a parkolóig kísérjék, illetve várják meg.

Az épülő tornaterem

2018. szeptember

Az első osztályos gyermekek szülői a beszoktatás alatt egy héten keresztül bekísérhetik gyermekeiket a folyosóra és az 5.
óra után, fél 1-kor pedig jöhetnek értük.
Lehetőség lesz a rendszeres kapcsolattartásra, gyermekeik tanítója, tanára a megbeszélt időpontban tanítás után, fogadóórákon és szülői értekezleteken készséggel rendelkezésükre áll.
Az iskolai élettel kapcsolatos szabályokat
Házirendünk tartalmazza, melynek betartása, betartatása Mindannyiunk számára kötelező. Minden tanulónak és szülőnek meg kell ismernie tartalmát.
Módosítani kívánjuk a mobiltelefon
használatával kapcsolatos előírásokat a
Házirendben, mert használata az elmúlt
években sok-sok bosszúságot okozott,
melyen változtatnunk kell.
Mégpedig a mobiltelefon használata az
iskola teljes területén a tanórák és a szünetek, valamint a délutáni szervezett fog-
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lalkozások (szakkör, felkészítő, tanulószoba, napközi) időtartama alatt tilos.
Ezzel kapcsolatban a kiosztott szülői nyilatkozatot holnapra várjuk vissza.
Az 5. osztály minden egyes tanulója a
tanórákon tabletet kap, amit nem lehet haza vinni, és ezt minden tanórán,
de leginkább történelem órákon fogják
használni.
Bizonyára mindenkit foglalkoztat, hogy
mikor fejeződik be véglegesen minden
felújítási munka, beleértve a tornaterem
építését is, mely nemcsak az én életemben,
az iskola történetében, hanem a község
történetében is hatalmas előrelépés lesz.
Ebben a félévben két ünnepélyes átadás
is lesz, amire nagy-nagy szeretettel várjuk nemcsak a szülőket, hanem a község
lakóit is.
Úgy érzem ez a tanév felejthetetlen lesz
számunkra, hiszen két álom is megvaló-
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sul életünkben, melyet mindannyian izgatottan vártunk.
Az étkezés szeptember 4-én kedden kezdődik, vagyis ma, hétfőn sem napközis,
sem tanulószobai ellátás nem lesz. Az étkezést a mai napon Mészáros Györgyné
iskolatitkárnál még igényelhetik.
Kedves Vendégek, Szülők, Gyerekek,
Kollégák!
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni – mondta Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert. – Hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, és megtalálja a munkát, amit
szeretni fog.”
Ennek szellemében a Baracskai Kozma
Ferenc Általános Iskola minden egyes tanulójának, pedagógusának, iskolatitkárának, technikai dolgozójának és szülőjének sikeres, boldog új tanévet kívánva a
2018/2019-as tanévet megnyitom.
Ezúton ismételten köszönöm meg minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, hozzátartozónak, érdeklődőnek és meghívott vendégnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték tanévnyitó ünnepélyünket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Köszönöm Igazgató Asszony!
Kárpáthegyi Józsefné köztiszteletben
álló, tősgyökeres baracskai család első
gyermeke. Édesapját, Nagy Lajos bácsit
a falubeliek a mai napig megsüvegelik.
Kárpáthegyiné Judit 40 éve pedagógusként dolgozik, 25 éve Baracskán, 10 éve
iskolánk igazgatója. Szerény, tisztelettudó, személyválogatás nélkül fordul minden emberhez, kicsihez, nagyhoz. Sugárzik belőle a jóság, a szeretet, a kedvesség. Ez a szépség, örök fiatalság látszik most is arcán, meghazudtolva korát, sugározva az elégedettséget, boldogságot, amit a családja mellett a munkája
ad. Életét, munkáját a továbbtanulás, a
folyamatos továbbképzés, önképzés jellemzi. Hiszi és vallja, hogy aki halad és
fejlődik, az tud adni másoknak is pozitív, szakmai és emberi értékeket.
Igazgatói pályafutása alatt ezidáig aktív, hathatós közreműködésével a falunak 528 279 688 forintot pályázott, te-

remtett elő. Fáradhatatlan, lendületes, a
jó célért kiáll. Iskolája szívügye, a gyermekekért, kollégáiért idejét, energiáját nem sajnálja. Meghallgat mindenkit, akinek szüksége van rá. Iskolaorvosként, képviselőként elismerem és tisztelem képességeit, veleszületett és szerzett
adottságait, kiállásának, rátermettségének, sziklaszilárd eltökéltségének emberi vonásait.
Igazgató Asszony közbenjárásának köszönhetően újult meg iskolánk, lesz korszerű, új tornaterme a baracskai gyermekeknek!
Kedves Igazgató Néni, a magam, valamint a baracskai gyermekek és szüleik nevében, úgy érzem, hogy megérdemelsz legalább annyit, hogy KÖSZÖNÖM!
Dr. Kolumbán Ottilia
iskolaorvos, önkormányzati képviselő

ÓVODAI HÍREK

Bóbita krónika
„Megnyílott az óvoda
varázslatos palota,
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: Csüccs ide!

El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…
Csuda, csuda, csuda jó,
itt a fincsi kakaó,
s ahány játék annyiféle,
és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban
minden rendben csakugyan!”
Tóth Árpád Ferenc

Szeptember eleje nem csak az iskolások, hanem a kisóvodások
életében is jelentős lépés. Az elsődleges szociális közegből, a családból, belépnek egy másik ismeretlen világba és az anyától való
elválással kell megbirkózniuk. Igyekszünk ezt az elválást a gyermek igényeihez mérten biztosítani, és anyás beszoktatással, segíteni azt. 27 új kisgyermek kezdte meg óvodai életét szeptemberben. Óvodánkban a nyár folyamán megkezdődtek az energetikai korszerűsítés munkálatai. Az épületen belüli munkák augusztus végére elkészültek, kisebb javítások még fognak történni
a működés során. Az épület külső szigetelése, színezése és a napelemek beüzemelése szeptember – október hónapban kerülnek
befejezésre. A beruházás vége október 31. Kollektívánk nagy
erőkkel fáradozott azon, hogy az óvoda szeptemberben a megszokott módon, fogadni tudja a gyerekeket.
Köszönöm minden kollégámnak megfeszített munkáját!

Óvodai csoportjaink alkalmazottak feladatok szerint:
Alma csoport (vegyes) 24 fő
Óvónők: Kupiné Böcsödi Ildikó, Böcz Gáborné
Dajka: Radványiné Pauer Tünde
Maci csoport (vegyes) 25 fő
Óvónők: Molnárné Hőgyes Mariann, Mátyás Mária Melinda
Dajka: Molnár Jánosné
Katica csoport (középső) 21fő
Óvónők: Steinné Godó Ágnes, Mészárosné Giricz Marianna
Dajka: Csapó Zoltánné
Pedagógiai asszisztens: Huszárné Markovics Erzsébet
Pöttyös labda csoport (vegyes) 20 fő
Óvónők: Kerkuskáné Lukács Mária, Kőszegi Szilvia
Dajka: Mészáros Sándorné
Óvodavezető: Némethné Keszthelyi Andrea
Óvodavezető-helyettes: Molnárné Hőgyes Mariann
Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia
Gyermekvédelmi felelős: Kupiné Böcsödi Ildikó
Logopédus: Mihalovics Kata
Maci torna, gyógypedagógia: Farkas Gréta
Konduktor: Juhász Dorottya
Gyógypedagógus: Toman Ilona (SNI ellátás)
Hittan: Dombi Ferenc
Védőnő: Rehus Éva
Óvodaorvos: Dr. Kolumbán Ottilia
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Tervezett programjaink ebben a nevelési évben
Program neve

Időpontja

Felelőse

Állatok világnapja

2018.10.05.

Zene világnapja

2018.10.01.

Töklámpás, lámpagyújtás
séta a faluházhoz

2018.10.26.

Pöttyös labda
csoport és
szülői szervezet

Népmese napja Baracskai
drámaklub előadása

2018. szept.
vége

Óvodavezető

Projektzárás

2018.
október vége

Maci + Alma
csoport,
Óvodavezető

Márton napi szokások

2018.11.09.

Maci + Alma
csoport

Mikulás ünnepség,
bábozás (dramatizálás)

2018.12.06.

Katica csoport

Karácsonyi munkadélután
szülőkkel, gyerekekkel

2018.12.14.

Katica csoport

Adventi gyertyagyújtás

2018.12.03.
2018.12.10.
2018.12.17.
2018.12.21.

Óvodavezető

Farsang

2019.02.15.

Alma csoport

Március 15.
megemlékezés

2019.03.14.

Alma csoport

Zöldágjárás

2019.03.21.

Maci csoport

Húsvéti készülődés
szülőkkel, munkadélután

2019.04.12.

Pöttyös labda
csoport

Családi sportnap

2019.05.04.

Alma csoport

Föld napja „Földünk
a kék bolygó”

2019.04.1519.

Csoportonként

Állatkerti kirándulás

2019.04.
(szervezés
alatt)

Nagycsoportosok
kirándulása (Reptér)

2019.05.16.

Maci és Alma
csoport

2019.05.28.

Maci csoport

2019.05.29.

Katica csoport

2019.05.30.

Pöttyös labda
csoport

2019.05.31.

Alma csoport

Évzáró: nagycsoportosok
búcsúztatása

Gyermeknap
(szervezés alatt)
Ovi tábor

Maci csoport,
Alma csoport

Csoportonként

2018.05.

Óvodavezető és
szülői szervezet

2018.06.0708.

Munkaközösség
vezetők, szülői
szervezet

Habakukk bábszínház:
Zsiga és csipet
Diótörő
Brémai muzsikusok
A hattyúk tava
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2018. október 04.
2018. december 10.
2019. február 20.
2019. április 24.

Ovi - úszás egyeztetés alatt.

Némethné Keszthelyi Andrea
Óvodavezető

„A gyermek egyetlen érzékszerv. Minden hatásra
reagál, amit mi emberek váltunk ki belőle.
Hogy élete egészséges lesz- e vagy nem, attól függ, mi
felnőttek hogyan viselkedünk a környezetébe...”
Kedves Szülők!
Régi, új ismerősként
szeretnék bemutatkozni, hisz öt év után térek
vissza az óvodába mint
a Katica csoportosok
egyik óvónénije.
Mészárosné Giricz Marianna vagyok. 1984-ben
születtem, Szegeden. Iskoláimat Aszódon a Petőfi Sándor Kétannyelvű
Gimnáziumban, és a
szarvasi Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolai
Karán végeztem. 2008-ban kezdtem dolgozni, mint
óvodapedagógus. Férjemmel 2011-ben költöztünk
Baracskára, de én már 2009-től dolgoztam itt az óvodában, mint óvónéni.
Az elmúlt éveket otthon töltöttem két kis gyermekemmel, akik immár lassan 5 és 3 évesek, így eljött az ideje, hogy megkezdjük óvodai pályafutásunkat. A hivatásomban azt szeretem, hogy nincs két egyforma nap,
mindig kreatívnak kell lenni, olyan tevékenységeket,
programokat tervezni, melyek által a gyermekek új ismertetekkel és tudással gyarapodnak.
Két kisgyermek édesanyjaként átérzem, hogy a szülőknek mennyire fontos, hogy gyermekét biztonságban, gondos segítő
óvónénik és dajka nénik mellett tudják, amíg dolgoznak, ezért nagyon fontosnak tartom a meghitt, családias légkör megteremtését az óvodában is.
Fontosnak tartom, hogy egy mosolygós, kiegyensúlyozott és szeretetteljes csoportot alakítsunk ki, és bízom
benne, hogy a közös cél érdekében, összefogva együtt
tudunk működni.
Mészároné Giricz Marianna
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Augusztus 20-ai ünnepség
Nagy öröm volt számomra, hogy ennyien
eljöttek! Köszönöm mindenkinek a sok
gratulációt és az erkölcsi, anyagi támogatást az egész csapat nevében. A legszebb
érzéssel az töltött el, hogy ezt az ünnepséget és annak hangulatát mind magunkénak érezhettük. Erről szól az államalapításunk ünnepe, és ezt mi helyben sikeresen
megteremtettük.
Több mint 300-an voltunk, és ez bizonyította, hogy Baracska nincs elveszve, igenis nyitott a helyi közösségi és kulturális

élményekre. Sikerült egy kicsit összefogni is, és nem kevés támogatást kaptunk
az Árpád Nemzetség Hagyományőrző és
Kézműves Egyesület részéről, a katolikus
és a református felekezet felől, valamint
a helyi általános iskola is segítette az előadás létrejöttét. Ennek külön örültem, és
fontosnak tartom az ő hozzájárulásukat!
Folytatjuk a munkát itt helyben. Jövünk
még idén új előadásokkal és sok meglepetéssel a helyi kulturális élet fejlődésének érdekében. Kérem, kövessék oldalun-

kat (www.facebook.com/baracskaidrama),
ott mindenki időben értesül majd a soron
következő eseményekről!
Az alábbiakban olvasható a baracskai fiatalok által augusztus 20-ra írt felvezető
szöveg, amely az ünnepségen elhangzott.
Az alpolgármester beszédében államalapító István királyra emlékezett, az új kenyeret megszentelte Récsei Norbert plébános.
Kupi Gábor
művelődésszervező

Megemlékezés az államalapítás ünnepe alkalmából
2018. augusztus 18., Baracska
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Az augusztus 20-án ünnepelt államalapítás ünnepével kapcsolatban
manapság sok minden juthat az eszünkbe: az, hogy munkaszüneti nap, a főváros tele van programokkal, a nap végét pedig
egy csodás tűzijáték koronázza meg. Mégis olyan nehéz megfogni nemzeti ünnepünknek a valódi jelentőségét, hiszen a mai
XXI. századi embernek nehéz belegondolni abba a rendkívüli munkába és életútba, amit Szent István királyunk vitt véghez annak érdekében, hogy mi, magyarok Európa szívébe gyökeret verhessünk.
Népünk a X. században vándorló, nomád népként érkezett meg
egy olyan kontinensre, amit a bevándorló germánok teljesen
szétdúltak, mély szegénységet, nyomort és azt a kérdést hagyva
maga után: vajon mely népek lesznek képesek államot építeni
az ókori Róma romjain? Mindemellett a magyarság a maga köreiben is rendkívül megosztott volt, hiszen a letelepedésükhöz
olyan politikai és vallási reformokat kellett elfogadnia, amely
látszólag teljesen idegen volt korábban a kalandozásokból élő
népcsoporttól. Ilyen körülmények között kezdte meg Géza fejedelem fia, István uralkodását, melyet a rendíthetetlen alázat,
kitartás, és türelem jellemzett. Képes volt szembeszállni az akkori gazdag földesurakkal, sőt, saját családjával annak érdekében, hogy elterjedhessen a római katolicizmus az emberek között, amely nemcsak egy új istenhitet jelentett, hanem az Eu-

rópában való megmaradás záloga is volt egyben. A belpolitikai lázadások mellett a külföldi erőknek is meg kellett mutatnia: a magyar nép nem csupán néhány évtizedig kíván a Kárpát-medencében lakni, hanem egy új országot szándékozik építeni, olyat, amely a történelem viharainak is képes lesz ellenállni. Ebbéli törekvését a pápa koronával támogatta, így István nem csupán egy lett a többi magyar fejedelem sorában, hanem 1000 karácsonyán történő megkoronázásával létrehozta a keresztény magyar monarchiát. Halála előtt, 1038-ban,
Nagyboldogasszony ünnepén, felajánlotta az országot Szűz
Máriának, így kérve közbenjárását népére, akinek rendíthetetlen vezetője volt olyan zivataros időkben is, amikor mindenkivel dacolva vitte véghez intézkedéseit, melyek akkor talán népszerűtlenek voltak, mégis megalapozták azt, hogy ma is itt állhatunk, és rá emlékezhetünk. Bár ilyen alázat, és önzetlen előrelátás vezetne minket is nap mint nap!
Büszkén mondhatjuk tehát: munkája elérte célját, hiszen Magyarországot bár sokszor megtépázta a történelem vihara, amikor az újjáépítésre és az újrakezdésre került sor, az ország vezetői számára sosem volt kérdés, hogy a szent istváni útra visszatérve, a monarchia államformáját kell restaurálni. Ebbéli törekvéseinket csak a kommunista diktatúra tudta szétzúzni a második világháborút követően.

2018. szeptember

KIDOBOLÓ
Faluház

11

KIDOBOLÓ
Faluház

12

2018. szeptember

„Ôrizd a lángot” 1956

Különleges előadással készülünk az
'56-os Önkormányzati rendezvényre
Baracskán.

rabot, kibővített formában és Koltai Gábor rendezésében.
A rockopera tizenöt tételes dalfüzére Tóth
Ilona életútját az orvosi hivatás választásától indulva mutatja be. A fiatal medika
orvosi elhivatottsága, tiszta lelke éles ellentétben áll a sötét végkifejlettel. A forradalom első napjainak lelkesedése új célokat tűz ki Tóth Ilona elé, de segítő tenni vágyását egy 16 éves fiatal forradalmár
értelmetlen és igazságtalan áldozata feletti tehetetlenség és döbbenet érzése váltja fel. Tóth Ilona mondvacsinált letartóztatása és kegyetlen vallatása már a tragikus vég felé mutat. A hatalom a legdurvább módon becsapja áldozatát, amikor a
szabadulást egy hamis beismerő vallomásért cserébe ígéri, ehhez ráadásul a főhősnő édesanyját használja fel, aki – a hatalom szándékairól mit sem tudva – lányá-

nak könyörög a vallomás aláírásáért. Az
előadás tragikus csúcspontja, amikor kiderül, hogy a hatalom egyetlen bizonyítéka maga a vallomás és az ítélet: halál.
A Baracskai Dráma Klub a második
(2017-es) bemutató hatására vágott bele
a darab megvalósításába.
A történelmi hátteret megismerve és a
friss történelmi tényekre alapozva szeretnénk először vidéken, Fejér megyében
is megismertetni a nézőinket Tóth Ilona
életútjával és tragikus sorsával.
A fiatalos, energikus előadás a drámai fordulatok és a rockzenei alapok közelebb
hozhatják a fiatalokat is a Mansfeld Péterhez mérhető 56’os- hősök és áldozatok
életének megismeréséhez.
Bízunk benne, hogy ezt a mai napig alig
ismert tragikus sorsot közelebb hozhatjuk
az emberekhez.

Tóth Ilona orvostanhallgató tragikus
történetét dolgozza fel ez az új musicalrockopera, mely Horváth Attila alkotmánybíró ötlete alapján született. A dalokat Bácskay Zsolt és Horváth Tamás
jegyzik. A rockopera történész szakértője Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke.
Az ősbemutató a budapesti XVI. kerületben – tehát Tóth Ilona szűkebb pátriájában – álló Erzsébetligeti Színházban volt.
A 2016. október 23-i előadás az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt tisztelgett. A bemutató napja egyben Tóth Ilona születésének 84. évfordulója is volt. A nagy sikerű premiert
követően 2017-ben megismételték a daKÖZÖSSÉG

Családi nap
Kedves Baracskaiak! A Baracskai Keresztény Családok Köre
nagy örömére szolgált, hogy megszervezhettük a Katolikus Egyház felkérésére a szeptember elsejei Családi napot. A célunk az
volt, hogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, egy tartalmas
és örömteli napot szervezzünk, bemutatva közösségünket és lelkiségünket.
Az előkészületek több család részvételével hónapokon keresztül
tartottak. Récsei Norbert atya folyamatosan segítette és
támogatta munkánkat. A családjainknak is sok kellemes élményt
és örömet adott a szervezői munka.
Nagy sikert aratott a korlátlanul, ingyenesen igénybevehető
óriás csúszda és a rekeszvár építés. A zenei programot Pomázi

Zoltán a Bojtorján frontembere, a tordasi Szivárvány Együttes
és Csiszér László biztosította. Nagyobbaknak és a kisebbeknek
is nagy élményt nyújtott Szinovál Gyula vezette Szép Ernő
Interaktív Színjátszótársulat Ludas Matyi előadása. Felemelő
látványosság volt Fenyvesi László madárbemutatója és a közös
madár reptetés. A feladatmegoldó versenyen nagy számban
vettek részt gyerekek, akik addig küzdöttek, míg végül minden
állomás feladatát maradéktalanul teljesítették, hogy elnyerjék
a garantált meglepetést a feladatsor végén. Az arcfestés és a
ringató foglalkozás mellett még igen kedvelt volt a gyerekek
számára a Baba-Mama klub által biztosított kis játszótér, és
az Árpádnemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület
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vezetőjének, Galántai Gábornak íjász gyakorló feladatai.
Természetesen a nap egyik fénypontja az iskolások és a felnőttek
számára a focibajnokság volt, ahol mindenki nagy lelkesedéssel
küzdött a helyezésekért. A reggel 10h-től kezdődő nevezéskor 7
csapat állt össze, vegyesen, felnőttek és gyermekek. Gratulálunk
az első három helyezettnek, a különdíjazottaknak és minden
résztvevőnek. A helyezettek: 1. Igazság Ligája 2. Bosco
Válogatott 3. Baracska FC. A különdíjazottak kategeróiájában:
A legtöbb gólt lövő lány: Fejes Dorottya (Igazság Ligája),
Gólkirály: Cserkuti János (Baracska FC), A legjobb mezőnyjátékos: Molnár Bence lett ( Baracska FC)
A gulyásleves elkészítésénél Gyarmati István ismét remekelt.
Szívet melengető volt látni, hogy a templomkert megtelt mosolygó arcokkal. Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek
bennünket részvételükkel.
Nagyon sok támogatást kaptunk baracskai lakosoktól és szervezetektől is. Jó érzés volt számunkra, hogy ilyen összefogást magunk mellett tudva készíthettük elő a programokat. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani:
Boriszov Zoltán polgármester úrnak, a tisztelt képviselő-testületnek, Kárpáthegyi Józsefnének a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának, Gyarmati Istvánnak, Gyarmatiné
Halász Gabriellának, Baracskai Dalkör tagjainak, Kalányos Tamásnak, Radácsy Péternek az R-Display Kft. ügyvezetőjének,
Péteri Lőrincnek, Szánthó Andreának, Kupi Gábornak, Molnár
Katának, a Baracskai Polgárőrség tagjainak, Galántai Gábornak,
Galántai Katának, Galántai Gabriellának, Jodesnek és a Szivár-
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vány Együttes tagjainak, Fülöp Attilának és néptánc csoportjának, Molnár Balázsnak, Fenyvesi Lászlónak, Antunovits Anitának, Oláh Józsefnek (Szőminek), Baranyai Istvánnak, Tóth
András Ercsi plébánosnak, Levadura 12 Kft. ügyvezetőjének,
Pomázi Zoltánnak, Csiszér Lászlónak és zenekarának, Bédi Erzsébetnek és külön köszönet Szűcs Sándornak a meglepetésként
felajánlott több kiló, finom sárgadinnyéért.
Isten kegyelmében bízva jövőre is szeretnénk megrendezni egy
újabb családi napot. Addig is várunk mindenkit az által szervezett programokra, melyekről időben értesítjük Önöket.
Szőllősy Attila
Baracskai Keresztény Családok Köre

KIDOBOLÓ

Közösség | Köszönetnyilvánítás

14

Éppen péntek! –
Egységben a teremtett világgal

2018. szeptember

ÉPPEN PÉNTEK!
EGÉSZSÉG KLUB

Az Éppen péntek! klub nyárzáró eseményét augusztus 29-én, szerdán a Faluházban
rendeztük meg. Vendégünk volt Tóth Krizosztom OSB bencés szerzetes Pannonhalmáról, aki kérdésekkel együtt mintegy 2 órás előadást tartott "Bencés értékek a
mindennapokban-Egységben a teremtett világgal" címmel a teltházas érdeklődő közönségnek.
A testvér az átlagos ember számára olykor sokszor különlegesnek tűnő, ám valójában
hétköznapi fogalmakat mutatott be Szent Benedek Regulája szerint. Ilyenek a csend,
imádság, munka, szolgálat, mértékletesség.
Különböző szempontokat felvonultatva hallhattunk Krizosztom testvér életéből is számos példát. A hallgatóság több kérdést is megfogalmazott, ezekre választ is kaptunk.
A rendezvényen jelen volt Dombi Ferenc református lelkipásztor és felesége is. Az előadást kötetlen együttlét követte, gulyásleves, pogácsa, sütemények kíséretében.
Köszönjük mindenki áldozatos munkáját! Reméljük még több, hasonló színvonalas
előadással színesíthetjük Baracska kulturális és spirituális életét!
Tóth Donát

Éppen péntek! klub rendszeres programjai szeptembertől:

Éppen péntek! gyalogtúra és
Éppen rockendroller! motoros találkozó

Éppen kétkeréken! bicikli túra

minden páros héten pénteken 10 órakor, gyülekező az orvosi rendelő előtt.

minden hétfőn 17 órától, gyülekező az Áfész bolt előtt.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Juhász Miklós temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek
el, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Borsos Imréné Bacsa Rozália
halálának 10. évfordulóján fájó
szívvel gondolunk rá- gyerekei,
unokái és a dédunokák.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli
és távolabbi rokonoknak, barátoknak, kollégáknak,
ismerősöknek és szomszédoknak és mindazoknak akik a
szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, nász,
rokon, munkatárs, barát, szomszéd…
Baranyai István temetésén
megjelentek, sírjára koszorút
vagy virágot helyeztek és
fájdalmunkban velünk
együtt éreztek.
A gyászoló család
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Egészségügy
Orvosi ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő 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.)
Felnőtt ügyelet telefonszáma:.........................(23) 365-274
Gyermek ügyelet............................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Ercsi: szeptember 29., 30., október 20., 21.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: október 6., 7., 27., 28.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: szeptember 22., 23., október 13., 14.
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5......................(25) 455-812

Védőnői szolgálat
• Rehus Éva, védőnő, iskolavédőnő.................(22) 454-560;
.........................................................................(20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nővédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemő 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 előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Fogászat
Fogorvosi rendelő címe: Baracska, Kossuth u. 19.
Bejelentkezés rendelési időben:........................... (30) 2381-002
Rendelési idő: hétfő: 7.00-15.00 óráig, szerda: 12.00-19.00
óráig, csütörtök: 7.00-15.00 óráig, 7.00-11.00 óráig iskolafogászat.

Impresszum

Fogászati ügyelet
Helye: Érd, Budai út 3., fsz 2. szám alatti fogorvosi rendelő.
Ügyeleti mobilszám:.......................................... (20) 250-8583
A baracskai lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezők
– szükség esetén – a pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon az érdi fogászati ügyeletet kereshetik fel.
Az ügyelet ideje:
– szombaton 08.00 órától 16.00 óráig a rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– vasárnap 08 órától 16 óráig rendelőben, 16 órától 00.00 óráig
készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 3
vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16.00
óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő/ünnepnapok
három vagy több napon át tartanak, az utolsó munkaszüneti/
pihenő/ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző
napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfő
7 óra 30-tól
9 órától előjegyzettek
Kedd
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Szerda
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Csütörtök
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Kajászó
Hétfő
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Szerda
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

MAYERMED Kft.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Gyermek rendelés
Hétfő
12–13.30 óra
Kedd
10–11 óra
Szerda
13–14 óra
Csütörtök
10–11 óra
Péntek
9–10 óra

Felnőtt rendelés
13.30–16 óra
8–10 óra
14–16 óra
8–10 óra
8–9 óra

Kiegészítő vizsgálatok (vérvétel, EKG, injekciók)
Hétfő
8–10 óra
Kedd
6–8 óra
Szerda
12–13 óra
Csütörtök
6–8 óra
Péntek
7–8 óra
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Ilyés Éva
Erdősi Zoltánné
körzeti és gyermek szakápoló
körzeti szakápoló
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

Megjelenik: havonta | Felelős kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete | Szerkesztőség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztő 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, lehetőség szerint elektronikus adathor
dozón a fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: 2018. október 4. | Várható megjelenés: 2018. október 17.
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Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok
Általános segélyhívó............................................................112
Mentők..............................................................................104
Tűzoltóság..........................................................................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
Baracskai polgárőrség
Telefonszám.......................................................(70) 307-6674
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006
Rendőrség
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 Rendőrkapitányság..........................(22) 355-003
Martonvásári Rendőrörs...................................(22) 460-007
Ingyenesen hívható „Telefontanú” ...................06-80-555-111
Központi segélyhívó:...........................................107 vagy 112
Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám...............................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.....................................................(22) 580-019
Adóiroda..............................................................(22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatal
2462 Martonvásár Budai út 1.
Titkárság:............................................................(22) 569-280
Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek:...................................................(22) 795-867
Hatósági ügyek:...................................................(22) 795-855
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
Gyámügyek:........................................................(22) 569-288
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Ercsiben a Fő u. 20. szám alatt....................(25) 515-617
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: nincs ügyfélfogadás

Foglakoztatási Osztály
2451 Ercsi Fő u. 34.............................................(25) 520-750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Martonvásáron a Budai út 1. szám alatt
hétfőnként és csütörtökönként 9.30–11.30-ig
Kormányablak
• 2462 Martonvásár, Budai út 1..........................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–15 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
• 2451 Ercsi, Fő u. 27.........................................(25) 515-607
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–12 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13–18 óráig, csütörtökön 8–12 óráig
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefonszám ............................. (22) 579-185; (30) 74-34-903
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 óráig, szerda: 7-19 óráig,
péntek: 8-12 óráig. Többlet-hulladékszállítási matrica a
Baracska, Kossuth utcai zöldségboltban, Gyenei Mónika
egyéni vállalkozónál vásárolható.
Faluház
Művelődésszervező: 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
Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: kedd: 9–13 óráig, szerda: 14–18 óráig,
szombat: 14–18 óráig
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 29. szám alatti
Lakossági Szolgáltató Irodában
Az ügyfélfogadás ideje: hétfőn: 9–9.30 óráig
szerdán: 9–9.30 óráig
•K
 özponti szám/pszichológus.............................(22) 460-023
• Igazgató..........................................................(20) 512-1421
• Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat...........(30) 825-4295
• Idősek 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

