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Sokszínû tojások

Berzselés

Viaszolás

A tojásokra több színt fel lehet vinni egymás után, leginkább a karcolás elôtt. Ehhez persze több türelem
szükséges. Az eltérô színekre tervezett területeket egyenként kell vias�szal bevonni. Minden egyes mártás
elôtt arról a részrôl kell lekaparni a
viaszt, amelyet be akarunk festeni.
Szépen mutat egymás mellett a sárga, a bordó és a piros.

A növényi rátétes tojásfestés kelléke egy 10-15 cm hosszú nejlonharisnya darab, néhány kisebb méretû levél (pl. petrezselyem), vörös-, illetve lilahagyma héját sóval és ecettel
fûszerezve fôzzük ki. Simítsuk a levelet a tojásra, tegyük a harisnyába,
majd szorosan kössük át és mártsuk
a festékbe. Száradás után bontsuk ki
a harisnyát, és távolítsuk el róla a levelet. Kevés olajjal bedörzsölve a tojás szép fényt kap.

A hozzá szükséges kellékek a viasz és
az íróka.
Elôbbit méhészeti szaküzletben lehet
beszerezni, míg az írókát házilag is
könnyû elkészíteni. Ehhez egy egyenes faág tetejét hasítsuk be 2 centiméterre. Vékony mûanyagból, (pl.
gyógyszeres dobozból kivágunk egy
2-4 cm-es téglalapot, és egy tû segítségével tölcsér formájúvá tekerjük.
A tût eltávolítjuk, és a tölcsért cérnával szorítsuk a félbevágott ág közé.
A tölcséren kicsepegô forró viasszal
kezdôdhet a tojásírás. Végül mártsuk festékbe a tojásokat, és száradás
után olvasszuk le a viaszt.
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Karcolás
A népi elnevezéssel kaparásnak,
vagy vakarásnak mondott eljáráshoz festékbôl és késpengébôl házilag készített karcoló szerszámmal lehet belekarcolni a különbözô motívumokat.
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KÖRJEGYZÔI HÍREK
Aktuális választási információk:
Mint az már közismert tény, hazánkban 2010. április 11-én
kerül sor az országgyûlési képviselô-választás elsô fordulójára, 2010. április 25-én pedig a második fordulóra.
Ön már kézhez kapta a választói névjegyzékbe történô
felvételérôl szóló Értesítôt, valamint a képviselôjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával nem
élhet, így ajánlószelvényt sem kapott. Az ajánlószelvények
gyûjtésének határideje ezen újság megjelenésekor már lejárt.
(2010. március 19.)

Tisztelt baracskai lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Baracska–Kajászó Községek
Körjegyzôsége székhely (2471 Baracska, Kossuth u. 29., tel.:
06-22/454-050) és kirendeltség (2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.,
tel.: 06-22/455-528) településein az ügyfélfogadási rend – a
képviselô-testületek együttes döntése alapján – 2010. március
1. napjától az alábbiak szerint alakul:
Székhely (Baracska) ügyfélfogadási rendje:
Ügyintézõk: Hétfô: 8.00-12.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra, 13.00-16.30 óra,
Házipénztári nyitva tartás: 13.00-16.30 óra
Csütörtök: 8.00-12.00 óra
Körjegyzô:
Aljegyzô:
Hétfô: 8.00-12.00 óra
nincs
Szerda: 8.00-12.00 óra
13.00-16.30 óra
Csütörtök: 8.00-12.00 óra
8.00-12.00 óra
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
Hétfô: 8.00-12.00 óra
Szerda: 14.00-16.30 óra
A székhely településen hétfô délután, kedden egész nap, csütörtök délután és péntek délelôtt nincs ügyfélfogadás!
Kirendeltség (Kajászó) ügyfélfogadási rendje:
Ügyintézõk: Hétfô: 8.00-12.00 óra, 13.00-16.00 óra
Házipénztári nyitva tartás: 10.00-12.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra, 13.00-16.30 óra
Péntek: 8.00-12.00 óra
Körjegyzô:
Aljegyzô:
Hétfô: nincs
8.00-12.00 óra
Minden hónap elsô szerdai nap: 13-16 óra 8.00-12.00 óra
Polgármester ügyfélfogadási rendje:
Hétfô: 13.00-16.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra
A kirendeltségen keddi és csütrötöki napokon nincs ügyfélfogadás!
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy szíveskedjenek az ügyfélfogadási rend változást áttanulmányozni és azt betartani, valamint – ügyfélfogadási idôn kívül – halaszthatatlan ügyben telefonon – elôzetesen – idôpontot egyeztetni!

Mit kell tudni a szavazás helyérôl:
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítôn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályoztatva van (pld. egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelôzôen írásban Baracska-Kajászó Községek
Körjegyzôségénél kérhet mozgóurnát (nyomtatvány is itt áll
rendelkezésre). Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a szavazás napján lakásában
a mozgóurnával. Mozgóurnát végsô esetben a szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétôl eltérô
településen tartózkodik:
Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétôl
eltérô településen tartózkodik, a körjegyzôségtôl kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján, legkésôbb 2010. április 9-én, 16.00 óráig kérhetô.
Ha ajánlott levélben kési az igazolást, a kérelemnek legkésôbb
2010. április 6-án meg kell érkeznie a körjegyzôségre. A kérelem benyújtásához egyrészt letölthetô nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetô a
Körjegyzôség székhelyén és kirendeltségén is. Fontos tudnivaló, hogy akár az I., akár a II. fordulóra kér igazolást, azt a
fenti idôpontig meg kell tennie. Az igazolási kérelemben meg
kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi számát), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a
szavazás napján tartózkodik, valamint azt, hogy az igazolást
az I., a II., vagy mindkét fordulóra kéri-e. Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.
Fontosabb – még aktuális – idõpontok:
– A körjegyzôségen 2010. április 8-án, 16.00 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg – lehetôsége van
arra, hogy kérelmére visszavegyék a névjegyzékbe azt, akit
igazolás kiadása miatt onnan töröltek.
– A névjegyzéket 2010. április 10. után lakcímváltozás miatt
nem lehet módosítani.
– A választási kampány 2010. április 9-én 24.00 óráig és
2010. április 11-én 19 órától április 23-án 24.00 óráig tart.
– Kampányt folytatni 2010. április 10-én 00.00 órától április
11-én 19.00 óráig és 2010. április 24-én 00.00 órától április 25-én 19.00 óráig tilos!
– A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében el-
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helyezték, 2010. május 25-ig köteles eltávolítani!
– A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, listát állító jelölô szervezet és a független jelölt
legkésôbb 2010. április 2-án 16.00 óráig jelentheti be. Ezúton
kérem a jelöltállítás jogával rendelkezôket, hogy bejelentésüket – lehetôség szerint – korábban szíveskedjenek megtenni, hiszen az egyes szavazatszámláló bizottságok létszámát és
a szavazás napja elôtti feladatokra való felkészülést (pl. eskû
letétele, stb.) megkönnyítené ez a fajta együttmûködés.
Helyi információk:
Baracska településen az országgyûlési képviselô-választás
mindkét fordulóján az alábbi szavazókörök mûködnek:
001 szavazókör: Általános Iskola, Templom u. 19.
002 szavazókör: Házasságkötô terem, Kossuth u. 31.
003 szavazókör: Annamajor Kultúrterem
Igazolással szavazók részére kijelölt szavazókör (ami azt jelenti, hogy csak itt lehet igazolással szavazni, más szavazókörökben NEM): 001 szavazókör (Általános Iskola, Templom u.
19.)
Ezúton is köszönöm azoknak a lelkes, – két vasárnapi pihenést
is feláldozó – személyeknek az önkéntes segítségét, akik részben „visszatérôként”, részben újként vállaltak feladatot a szavazatszámláló bizottságokban – amelyek a választópolgárok
független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei - tagként,
illetve póttagként. Elsôdleges feladatuk a választási eredmény
megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választás napján ne zavarják munkájukban a bizottságokat, sôt segítsék ôket azzal, hogy magukkal

hozzák a szavazáshoz szükséges, érvényes dokumentumaikat lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követôen kiállított vezetôi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
A 001-es szavazókörben – amennyiben a választópolgár rendelkezik vele – az „Igazolás a lakóhelytôl eltérô helyen történô
szavazáshoz” elnevezésû dokumentum bemutatása is szükséges! Ismét tegyünk meg mindent közösen annak érdekében,
hogy a választások lebonyolítása – a korábbiakhoz hasonlóan – zökkenômentes legyen!
A Körjegyzô a választási feladatok végrehajtása során a közös Helyi Választási Iroda vezetôjeként, a Körjegyzôségi hivatal köztisztviselôi pedig a közös Helyi Választási Irodaként
mûködnek Baracska és Kajászó települések vonatkozásában.
A Helyi Választási Iroda vezetôje:
Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyzô (elérhetôsége munkaidô
alatt: 06-22 454-050, +36 30 817 88 73, +36 30 468 29 77).
A Helyi Választási Iroda vezetô helyettese:
Csuhai Ferencné aljegyzô (elérhetôsége munkaidô alatt:
06-22 454-050, 06-22/455-528, +36 30 468 91 66)
Tisztelt Választópolgárok! Kérem, hogy akár személyesen
– ügyfélfogadási idôben a Körjegyzôség székhelyén vagy kirendeltségén – akár a megadott telefonszámokon keressenek
bennünket a választással kapcsolatban felmerült kérdéseikkel!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyzô (HVI vezetô)

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Mint ahogy mindenki tudja, gazdaságilag
nehéz napokat élünk. Ilyenkor a kultúra a legkevésbé támogatott terület, ezért
szinte folyamatosan pénzforrás után kutatunk. Alkalmanként támogatásokat kapunk egy-egy rendezvényre, amiért köszönet jár. Egy másik lehetôség, a pályázás; vagy részvétel, együttmûködés mások pályázati megvalósításában. (Ezért
is csodálkozom kicsit, hogy a baracskai civil szervezôdések közül csak néhányan képviseltették magukat a Civil
Napon, amely a pályázati lehetôséggel
is foglalkozik, valamint bemutatkozási lehetôséget biztosít a szervezetek számára. Bízom benne, hogy azért, mert
nincsenek ilyen jellegû problémáik!) Az
említett együttmûködés egyik példája a
tordasi SZELAVI alapítvány és a baracskai Faluház által létrehozott Közkincs
Kulturális Kerekaszatal. A pályázatot az
Oktatási és Kulturális Minisztérium írta

ki. A Kistérségi Társulás megbízásával, a
Faluház együttmûködésével a SZELAVI
adta be a pályázatot 2008-ban, a megvalósítás elsô éve 2009 volt.
A Közkincs Kerekasztal feladata:
• részvétel a kistérségi társulás általános
és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban
• információ közvetítés a térségben
mûködô kulturális intézmények és civil
szervezetek között
• kistérségi kulturális adatbázis, ezzel
összefüggô szolgáltatásjegyzék készítése
• kulturális/közmûvelôdési koncepció,
stratégia elôkészítésének koordinálása
A megvalósítást kiterjesztettük a két
szomszédos – Bicskei, Ercsi – kistérségre, és önkéntes alapon 11 település csatlakozott a Közkincs Kulturális
Kerekaszatlhoz. Az elmúlt évben kiadtunk egy rendezvénynaptárt, létrehoztunk egy értéktárat és egy „1000 éves

Fejér megye” vándorkiállítást, amelyet
Baracskán a falunapon láthatott a nagyközönség. Ebben az évben is folytatjuk a munkát. Az idei rendezvénynaptár elkészült, már csak a nyomdai munkák vannak hátra. Az értéktárat is frissítjük. Mindkettô megtalálható lesz hamarosan Baracska honlapján is. Ezen kívül
a térség kulturális koncepcióját és stratégiáját próbáljuk elkészíteni. Lehetôség
lett volna egy kulturális térségi referens
foglalkoztatására, de a fizetése egy részét a Kistérségi Társulásnak kellett volna állnia, így ezt nem tudtuk megpályázni. A Kerekasztal tagjai társadalmi munkában végzik a munkát, pályázni a költségekre lehetett. A rendezvénynaptár
legfontosabb haszna, hogy a települések lakosai megismerhetik egymás programjait, és a szervezôk próbálnak – a
lehetôségekhez mérten – alkalmazkodni egymás idôpontjaihoz, valamint a te-
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lepülések produkciói bemutatkozhatnak
más településeken is.
A Faluházban havonta két alkalommal egy felnôtt és egy gyerekfilm vetítéssel
- mûködik a filmklub, amely programját
a hirdetô táblákon lehet követni.
Minden héten, kedden és csütörtökön
tornát vezet Somogyi Bea kicsiknek, nagyoknak és felnôtteknek. Hetente egyszer gitársulit, havonta egyszer ezoterikus klubot tartunk. Ez utóbbi legközelebb április 7-én lesz.
Ebben az évben is megtartottuk a március 15-i ünnepséget, amelyen nagyon
szép mûsort adtak az ovisok és az iskolások.

Április 17-én és 18-án rendezzük a tehetségkutató versenyt, amelyre várjuk a
jelentkezôket. A versenykiírást külön a
hirdetéseknél olvashatják, a jelentkezési határidô április 10. szombat. A jelentkezési lap letölthetô Baracska honlapján
(www.baracska.hu), e-mailben is lehet
kérni (faluhaz@baracska.hu), de személyesen is átvehetô a Faluházban.
Örömmel tudatom a Kedves Olvasóval,
hogy hosszú hónapok csatározása után
végre bejegyezték a „Baracskai Faluházért” alapítványt, melynek elsô számú
célja a faluház és a Faluház rendezvényeinek segítése. Így, ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez, hogy támogatást adjon,
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most már egyszerûen megteheti, befizetheti.
Egy nagyszerû kulturális esemény elé nézünk május 8-án, amikor is HOBO Földes László „Tudod, hogy nincs bocsánat”
címû József Attila elôadó estje lesz este
hat órai kezdettel.
Szeretettel várunk mindenkit!
Baracska eddig leegyeztetett községi
programjai:
Május 19.: Kihívás Napja
Július 10.: Falunap
Október 9.: Szüreti felvonulás és bál
Tisztelettel: Vasvári Béla
faluházigazda
faluhaz@baracska.hu

ISKOLAI HÍREK

Beíratás
FIGYELEM!
A Kozma Ferenc Általános Iskolában a
leendô elsô osztályos gyermekek beíratására a következô idôpontokban kerül
sor:

2010. április 14-én (szerdán)
8.00 – 16.00 és
április 15-én(csütörtökön)
8.00 – 18.00 óráig
Tanköteles korú gyermek:
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári
évtôl válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti.
A szülô kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét
december 31. napjáig tölti be.

Kérjük, a beiratkozásra a következôket
feltétlenül hozzák magukkal:
– a gyermek óvodai szakvéleményét,
– születési anyakönyvi kivonatát,
– 1 db igazolványképet
Azok a gyerekek, akik lakóhely szerint
más iskolához tartoznak, egyéni elbírá-

lás után iratkozhatnak be. Ezen gyerekek szüleit kérjük, hogy beíratási szándékukat 2010. április 1-ig írásban jelezzék az iskola igazgatójának.
Kozma Ferenc Általános
Iskola Vezetôsége

Programok
leendô 1. osztályosaink számára
1. 2010. március 8. hétfô du 5. óra
Tájékoztató Szülôi értekezlet az iskolában
2. 2010. március 16. kedd du 2 óra
Csalogató-Kézmûves foglalkozás
3. 2010. április eleje
Tanítónôk látogatása az óvodában
4. 2010. április 14. szerda 8–16-ig
Beiratkozás az 1. évfolyamra
5. 2010. április 15. csütörtök 8–18-ig Beiratkozás az 1. évfolyamra
6. 2010. május	Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában

2010. április

5

Iskola

A kompetencia alapú oktatás tartalmi fejlesztése
a Kozma Ferenc Általános iskolában
„Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek,képességek
fejlesztését,az alkalmazásképes tudást középpontba helyezô
oktatást értjük„ (Suli Nova)
Az új Magyarország Fejlesztési terv keretében kiírásra került
a TÁMOP 3.1.4. 08/2-es számú pályázat, a Kompetencia alapú oktatás, egyenlô hozzáférés – Innovatív intézményekben, a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott egyetlen iskola,mint feladatellátási hely fejlesztésére
nyújtott be pályázatot,melyen 14 383 450 Ft-ot nyertünk.
2009-2010-es tanévben ezért bevezettük a projektet felmenô
rendszerben. Ennek érdekében pedagógusaink a kompetencia
alapú oktatás elterjesztéséhez újszerû tanulásszervezési eljárásokat sajátítanak el,vezetnek be, valamint a digitális technikákat széles körben alkalmazzák,hogy az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket fejlesszék.

Olyan iskolát szeretnénk,mely képes alkalmazkodni a változó
feltételekhez,tudja állni a versenyt a környezô nagy iskolákkal.
Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel,amelyek alkalmassá teszi ôket arra,hogy a
társdalom számára hasznos emberekké váljanak.
A kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetenciaterületeken vezettük be:
• Szövegértés-szövegalkotás
• Matematika-logikai kompetencia
• Idegen nyelvi kompetencia
• Infokommunikációs technológiák
A projektben 120 tanuló vesz részt 1–6. évfolyamig, 6 fô
módszertani felkészítésben részesülô pedagógus részvételével.
A projekt sikeres megvalósítását segíti az intézményi folyamatszaktanácsadó, kompetencia területeken jártas mentorok, IKT
mentor-szaktanácsadó, szakmai vezetô és projektmenedzser.

1.b osztály
2.osztály
3.osztály
Moharosné Benkô Ágnes
Borsóné Molnár Szilvia
Homoki Zsuzsanna
matematika–logika
szövegértés-szövegalkotás
infokommunikációs kompetencia
Kulcskompetencia
kulcskompetencia		
			
témahét: Húsvét
				
				
IKT eszközök
IKT eszközök
IKT eszközök
használata
használata
használata

5. osztály
5.osztály
Simon Judit
Székely Miklósné
matematika–logika
szövegértés-szövegalkotás
kulcskompetencia
kulcskompetencia
három hetet meghaladó projekt:
környezetvédelem
tantárgy tömbösítés
tantárgy tömbösítés
bevezetése matematikából
bevezetése magyarból
		
integrált anyanyelvi oktatás
laptop program bevezetése		
IKT eszközök használata
IKT eszközök használata

4.osztály
Moharosné Benkô Ágnes
idegen nyelvi
kulcskompetencia
moduláris kompetencia
angolszász kultúra
laptop program bevezetése
IKT eszközök
használata

6.osztály
Vranekné Járányi Csilla
szövegértés-szövegalkotás
kulcskompetencia

tantárgy tömbösítés
bevezetése magyarból
integrált anyanyelvi oktatás
laptop program bevezetése
IKT eszközök használata
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EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Húsvéti levél Böjte Csaba testvértôl

Nagyon szép élményben volt részem
Szászvároson. A kedves 91 éves Antal
atya megfogta a kezemet és kivitt a kertbe egy virágzó cseresznyefához, és mosolyogva arra kért, hogy fényképezzem
le ezt a fát. Kérdôen néztem rá, ô pedig
huncutul azt mondta, hogy lám, még 87
évesen sem fölösleges kimenni a piacra,
gyümölcsfát vásárolni és elültetni, mert
ugye milyen szép?
Néztem a kis fát, és a szívem megtelt
húsvéti örömmel. Antal atya keresztülment a kommunizmus minden rémségén, egyetlen ujját tudja csak mozgatni, és mégis a reményrôl beszél. Egészséges székely humorával megcsipkedi azt,

amire ráfér egy kis
kritika, de én tôle
még
siránkozást,
nyafogást nem hallottam. Írja a verseit, ülteti a fákat, és
mint egy megfontolt tûzhányó, ontja magából a reményt s a jókedvet
mindenkire.
Antal atya, nagyon szép a virágzó cseresznyefád! Nagyon szép,
hogy 91 évesen te
nekem nem a sebeidet, az aggodalmaidat, hanem az általad ültetett cseresznyefa virágait mutogatod, és felolvasol mellé ôszinte, igaz verseidbôl. Persze, hogy te is tudsz a világunkat sújtó
gazdasági krízisrôl, a gondokról, melyek sok családot összetörnek. Tudom,
hogy a korodtól, nehézségektôl eldeformálódott lábaidon tett minden egyes lépésed fájdalommal jár, és akaratodnak
nem engedelmeskedô ujjaiddal nehéz leütnöd írógéped billentyûit, megfogni az
ásó nyelét, és mégis megteszed. Teszed,
mert te az élet, a remény, a feltámadás
papja vagy.
Kérlek, hogy imádságos szeretettel áldd

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOS
Mentôsök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre
sietôk nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.
Mentôápolók és mentôorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendô
személy adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg.
A nemzetközileg elismert megjelölés:

ICE (= In Case of Emergency = „vész esetén”)
Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendôrségnek, mentôknek, tûzoltóknak fel kell hívni. Ha
több ilyen személyt szeretne megadni, a következôképp lehetséges: ICE1, ICE2,
ICE3 stb.
Könnyû megcsinálni, nem kerül semmibe és vész esetén nagy segítség lehet! Küldd
el minél több barátodnak, ismerôsödnek, hogy minél szélesebb körben elterjedhessen ez a hír!

meg ezt a világot, áldd meg gyermekeinket, öntözgesd tovább szavaiddal, írásaiddal népünk nagy családját, hogy mi
is olyan szépen virágozzunk, nyíljunk,
akárcsak az általad ültetett cseresznyefa.
Arra kértél, hogy tolmácsoljam húsvéti
jókívánságaidat. Megteszem, és szeretettel csatlakozom szavaidhoz. E pár gondolattal minden kedves ismerôsömnek
azt üzenem, hogy ne hátráljatok meg a
nagypéntekekben, a fájdalmakban, hanem Istenben bízó lélekkel ültessük el
a magunk kis cseresznyefáját, és írjuk
meg a magunk Istent dicsérô verseinket.
Mert nem a siránkozás, hanem a virágzó
cseresznyefa teszi szebbé a világunkat.
Egyházközségünknek március 13-án ismételten abban az örömben volt része,
hogy eljött Nemeshegyi Péter atya és
tartott két elôadást. Derûs mosolyával
valami hasonló légkört varázsol maga
köré, mint amirôl Csaba testvér ír Antal
atyával kapcsolatosan. A Kidoboló Olvasóinak szeretettel ajánljuk a könyveit.
A húsvéti szertartások idejét az elôzô
számban olvashatják.
Áldott, békés ünnepet kívánok Tóth
Béla atya és az egész egyházközség nevében:
Hasap Jánosné
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Menjünk tüdôszûrô vizsgálatra!

Köszönet!

2007. július 1 -tôl változott a tüdôszûrés finanszírozása és a
vizsgálathoz jutás feltételei is megváltoztak.
Mivel a TBC elôfordulási gyakorisága évek óta az elôírt határérték (25 ezrelék) alatt van, nem kötelezô a szûrés. Kötelezô
tüdôszûrést a Tisztiorvosi Szolgálat írhat elô, kollégiumokban
és szociális otthonokban.
A tüdô daganatos megbetegedései viszont emelkednek!
Bár a dohányzást elhagyó betegeink száma egyre nô körzeNagy örömünkre, DEBRECENI LÁSZLÓ Kossuth
utcai kárpitos mester saját készítésû, vadonatúj
fektetô pamlagot ajándékozott körzetünknek.
Betegeim nevében is hálásan köszönöm az igen hasznos adományt!
Dr. Kolumbán Ottilia
háziorvos

tünkben, még mindég sok a dohányos környezetünkben!
Székesfehérváron a tüdôgondozóban (Semmelweis utca 2.)
naponta végeznek tüdôszûrô vizsgálatot. A vizsgálathoz orvosi beutaló, elôjegyzés nem szükséges, 40 év felettieknek a vizsgálat évente egyszer ingyenes. A 40 év alattiaknak 840 forintot kell fizetniük.
Rendelési idô:
Hétfôn, szerdán, pénteken: 8-13 óra között.
Kedden: 8-12 és 14-16.30 között.
Csütörtökön: 8-12 és 12-17.30 között.
A földszinten az 1-es szobában lehet jelentkezni, személyigazolvánnyal, lakcím és taj kártyával.
A betegséget könnyebb megelôzni, mint gyógyítani!
Dr. Kolumbán Ottilia
háziorvos

OLVASÓI SOROK

Civil nap Baracskán,
a dal Kajászón szállt…
Február 20-a délutánjára a Kidobolón, Baracska honlapján, a
hirdetôtáblákon keresztül és személyesen is Civil napra hívta
az érdeklôdôket a faluház gazdája, Vasvári Béla.
Tudom, hogy több önkéntes szervezôdés is van a településen, köztük olyanok is, melyek tevékenységét nem ismerem
közelebbrôl, ezért e délutánt jó alkalomnak véltem, hogy többet is megtudjak róluk. A bemutatkozók és érdeklôdôk részvétele azonban várakozáson alul maradt, pedig az elképzelés,
az elôkészület jónak mutatkozott.
Az alkalomra összeállított Velünk történt címû fotókiállításon ízelítôt, emlékeztetôt kaptunk a 2009. évi helyi
rendezvényekrôl, azok hangulatáról.
Az egészséges életmóddal, helyes táplálkozással kapcsolatos
kérdéseket dr. Kolumbán Ottilia háziorvosnak és Rehus Éva
védônônek lehetett feltenni. A doktornô kérésre vércukorszintet, a védônô vérnyomást mért.
A legjelentôsebb létszámmal a kézimunka klubosok voltak.
Bemutatták éppen elkészült munkáikat, a szebbnél szebb, változatos kivitelû terítôket, s a közelgô húsvétra készülve horgolt nyuszikat, tojásmelegítô tyúkanyókat, tojásdíszítôket, tartókat. Természetesen a délután folyamán is járt a kezük, a gyakorlatban is bemutatták fortélyaikat. ôk szombat délutánonként rendszeresen tartanak foglalkozásokat és kézimunkázás
közben ellátják egymást tanácsokkal, ötletekkel, s véleményt
is mondanak alkotásaikról. Párszor meglátogattam az ügyes
kezû társaságot. Kiderült, egyszer már bejegyzett egyesületté
váltak, de rövid idô múlva rájöttek és döntöttek, hogy inkább
klubként kívánnak tovább tevékenykedni.
A polgárôrséget 1 fô képviselte, s részt vett a természetjáró
klub és a filmklub vezetôje is.

Az önkormányzat részérôl a polgármester úr volt jelen, a testület kulturális-, mûvelôdési- és sportbizottságának képviselôje
sajnos távol maradt, de óvodapedagógust és tanítót sem láttam, pedig az óvoda és az iskola, illetve az odajáró gyermekek
támogatására is mûködik alapítvány.
Kovács György, a Fejér Megyei Mûvelôdési Központ címzetes igazgatója, civil szakértô elôadásában ismertette a civil s
zervezetek szerepét és lehetôségét a társadalom különbözô
területén. A civil szervezetek jelentôségét bizonyítja, hogy
az önkéntes tevékenységrôl törvény is született. A 2005. évi
LXXXVIII. törvény elsôdleges célja, hogy a közérdekû önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza, intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerûsíti a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.
Az elôadó tapasztalata szerint ahol teret kapnak a civilek, ott
tevékenykednek és mûködnek jól.
Annak ellenére, hogy Baracskán elég sok civil szervezôdés van,
úgy érzem az eddigi képviselô-testületek még nem ismerték fel
az önkéntes szervezôdésekben rejlô lehetôségeket, pedig közismert, hogy e megnyilvánulási forma komoly összetartó erôt
biztosít a település közösségében.
Mivel a civilek különbözô közéleti feladatot látnak el és va-
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lamilyen értékrendet képviselnek, szükséges lenne egy önkormányzati koncepció elkészítése a civil szervezetekkel való
együttmûködési lehetôségek kialakítására vonatkozóan, valamint a támogatási rendszer kialakításának szabályozására, a folyamatos kapcsolattartásra. Úgy gondolom, hogy a
mûvelôdés, kultúra, hagyományok ápolása, település szépítése, sportolás, rászorulók támogatása terén elengedhetetlen a
partnerség kialakítása, ugyanis e területeken jelenleg is tevékenykednek az önszervezôdô közösségek.
Településünkön egyik legösszetartóbb civil szervezet a dalkör.
Mint megtudtam ôk a felkészülésre való tekintettel nem vettek részt az idei civil napon. Március 6-án a kajászói dalos
találkozón szerepeltek, ahol rajtuk és a házigazdákon kívül a
mezôlaki, mihályfalvi és váli dalosok mutatták be legkedveltebb énekeiket. A baracskaiak dalcsokrát színesítette két lányka szóló száma, melyet Mészáros Sárától (Mészárosné Ibike
unokájától) és Cserki Katától (Keresztes István és Gizike unokájától) hallottunk. Kajászó jó házigazdaként most is finom
vacsorával, házi készítésû süteményekkel, s ízletes helyi borokkal látta vendégül a dalos kedvû társaságot és kísérôiket.
Ismereteim szerint községünkben az alábbi civil szervezetek és
szervezôdések tevékenykednek. (Megnevezés szerinti abc sorrendben.)

2010. április

A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves Közhasznú
Egyesület
Baba-mama Klub
Baracskai Fotó Szakkör
Baracskai Gyermekekért Együtt Alapítvány
Baracskai Polgárôrség
Baracska Sportegyesület
Barátok Klubja
Dalkör
Filmklub
Hastáncosok
Kézimunka Klub
Muay Thai Boksz Baracska Sport Klub
Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete
Tájfutók
Természetjáró Klub
A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, a
Tájfutók, a Filmklub és a Polgárôrség saját honlappal, bloggal
rendelkeznek, melyen figyelemmel kísérhetjük programjaikat,
az egyes rendezvények eseményeit, eredményeit. Gratulálok
hozzá, ez a mai kor elvárásainak megfelelô információnyújtás!
Becsei Andrásné (Etelka)

Köszönjük Tisztelt Háziorvosaink
Tisztelt Képviselô Asszony!
A lakosság egészségügyi alapellátása az Önkormányzat kötelezô feladatai
közé tartozik. Mint ismeretes e feladatának minden Önkormányzat úgy próbál eleget tenni, hogy területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi ellátási
szerzôdést köt a – lakosságszám alapján
kialakított körzetekre – háziorvosokkal.
Az egészségügyi ellátási szerzôdés megkötéséhez a képviselô testület hozzájárulása szükséges!
Az egészségügyi ellátási szerzôdés magában foglalja a megbízó, azaz Önkormányzat jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltató, azaz a háziorvos jogait és kötelezettségeit.
A fentiek értelmében azon kérdése – amit a helyi újság legutóbbi számának az egyik cikkében feszeget –, hogy
milyen költséget kell megtéríteni egy háziorvos számára, pusztán csak az Önkormányzat és a háziorvos közötti megállapodás függvénye.
Minden önkormányzat jegyzôjének és
polgármesterének van annyi jogosítványa, hogy eldöntse, hogy az adott költségvetési évben, az adott szakfeladaton
milyen plusz költséget tud és akar bevállalni a lakosság érdekében, úgy hogy az-

zal még nem borítja fel a testület által elfogadott költségvetést.
Tisztelt baracskai lakosok!
A fentieket csupán tájékoztatásul írtam le az Önök számára, hiszen bízom
abban, hogy a fent leírtakkal minden
képviselônk tisztában van, különben elképzelni sem merem, hogy hogyan képes lakosság számára, azaz számunkra,
jó döntéseket hozni.
A továbbiakban szeretnék egy rövid tájékoztatást adni a Tisztelt Lakosság számára, úgy hogy a helyi újság legutóbb
megjelent számában, dr. Antal Ida
képviselôasszony egyoldalú cikkét próbáljam a valóság talajára visszahozni.
Való igaz az az állítás, hogy van olyan
háziorvos, aki a körzet átvételekor a praxisjogért egy fillért sem fizetett, ma viszont a praxisjoga egy kisebb értéket
képvisel. Az igazsághoz a magyar valóság is hozzátartozik és pedig az, hogy
olyan szinten van elöregedve a háziorvosi gárda, hogy Magyarország tele van
betöltetlen és eladhatatlan háziorvosi praxisokkal. A mi térségünkre vonatkozó statisztikák alapján kiderül, hogy
e térségnek is jelenleg 4 betöltetlen háziorvosi praxisa van. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy az országban van-

nak olyan települések, ahol a praxisjogon kívül lakást, felszerelt rendelôt, gépkocsit és, teljes költségtérítést bitósítanának a háziorvosnak, mégis üresen marad
a praxis…
A képviselô asszony azt írta, hogy áttanulmányozta az összes jogszabályt a háziorvosi szolgálatokra vonatkozóan, furcsa, hiszen akkor bizonyára nem egyoldalúan tájékoztatna bennünket, lakosokat. Az OEP-el kötött finanszírozási szerzôdés alapján havonta kapott hatalmas összeghez biza’ nagyon
sok kötelezôen kifizetendô összegek
is társulnak, amirôl egy szó sem esik a
képviselô asszony cikkében.
Vettem a fáradságot és utánanéztem
azoknak a számoknak, amelyeket a
képviselô asszony említ a cikkében. Szomorúan tapasztaltam, hogy sejtéseim beigazolódtak! Bár szûkös az önkormányzatunk költségvetése, de valóban csak
ennyit ér a baracskai lakosság egészsége?!
Nézzük az említett számokat:
2005 év: 3 459 000 Ft – ebbôl 235 000
Ft a két rendelô fenntartási költsége (ide
értendô: villanydíj, gázdíj, telefondíj, víz
és csatornadíj). 3 177 000 Ft a vásárolt
közszolgáltatás (ide értendô az iskola or-
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vosi ellátásért kifizetett díjak, melynek a
teljes bevételét az OEP megfinanszírozza és semmi másra nem költhetô!, valamint az ügyeleti díjak, hiszen ekkor még
a saját háziorvosaink látták el a 24 órás
ügyeletet, ami szintén OEP finanszírozásból történt). 44 000 Ft Áfa (Általános
Forgalmi Adó) és 3 000 Ft egyéb készletbeszerzés, ami a fôkönyvi kivonat szerint tisztítószer.
2006 év: 595 000 Ft – ebbôl 222 000
Ft a két rendelô fenntartási költsége, 333 000 Ft a vásárolt közszolgáltatás (ide értendô az iskola orvosi ellátásért kifizetett díjak, valamint 1 óra ügyeleti díj, ami nagy valószínûséggel azt az
idôintervallumot takarja, amikor még
nem lép be a központi ügyelet) és 40
000 Ft Áfa.
2007 év: 1 041 000 Ft – ebbôl 431 000
Ft a két rendelô fenntartási költsége,
572 000 Ft a vásárolt közszolgáltatás
(iskola orvosi ellátásért kifizetett díjak,
valamint 1 óra ügyeleti díj) és 38 000
Ft Áfa.
2008 év: 862 000 Ft – ebbôl 308 000 Ft
a két rendelô fenntartási költsége, 518
000 Ft a vásárolt közszolgáltatás (iskola orvosi ellátásért kifizetett díjak, valamint 1 óra ügyeleti díj) és 36 000 Ft Áfa.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyám, özv. CSÓKA LAJOSNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.

Lánya és unokái
„Hogy mit jelentett ô nekünk
Azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom.”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik RADVÁNYI GÁBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család
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2009 év: 340 000 Ft – ebbôl 217 000
Ft a két rendelô fenntartási költsége, 77
000 Ft a vásárolt közszolgáltatás (iskola
orvosi ellátásért kifizetett díj) és 46 000
Ft Áfa.
A fenti számok egyértelmûen és félreérthetetlenül tükrözik, hogy az elmúlt 5
évbe bizony önkormányzatunk egyetlen
egy forintot sem költött egy praxis eszközfejlesztésére sem! Sôt az adatok alapján prevenciós szûrôvizsgálatra sem! Tehát ami pluszt kapott a lakosság azt a háziorvosainktól kapta!
Ezen tények tudatában azt gondolom,
inkább tartozik Baracska lakossága köszönettel a háziorvosaink iránt, mint
furkálódással. Szerencsés helyzetünket

még az is tükrözi, hogy 2 szakmailag jól
képzett háziorvosunk is van, tehát válogathatunk. Ha valakinek ez sem felelne
meg, élhet a szabad orvosválasztás jogával Baracska határain túl is!
Köszönjük Tisztelt Háziorvosaink!
Jómagam 14 évet dolgoztam az egészségügyben, mint nôvér, immáron 3 éve
Budapest egyik kerületében az egészségügyi alapellátás vezetôjeként dolgozom,
több évet tanultam egészségügyi finanszírozást, jelenleg másoddiplomásként
egészségpolitikát és egészség-gazdaságtant tanulok így bátorkodtam tollat ragadni és leírni a fenti sorokat.
Tisztelettel: Dezsô Tünde
baracskai lakos

Buszmenetrend
Alba Volán Zrt.
helyi menetrend – Baracska
Érvényes: 2010.02.28-tól -ig.
Frissítve: 2010.02.23.

Vasúti megállóhely
03:35 munkanapokon
04:40 naponta
05:13 munkanapokon
06:00 munkanapokon
06:35 munkanapokon
07:00 munkanapokon
07:35 naponta
08:35 munkaszüneti napokon
11:35 munkanapokon
12:35 munkanapokon
14:35 munkanapokon
15:35 munkanapokon
16:35 munkanapokon
17:35 munkanapokon
18:35 munkanapokon
19:35 munkanapokon
20:35 munkanapokon
21:35 munkanapokon
22:45 munkanapokon
23:40 munkanapokon
idô
00
02
04
06
08

megállók
Vasúti megállóhely
Alcsútdobozi útelág.
Kossuth u.
Községháza
Sportpálya

Sportpálya
03:20 munkanapokon
04:10 naponta
05:00 munkanapokon
05:21 munkanapokon
06:10 munkanapokon
06:50 naponta
07:10 munkanapokon
08:05 munkaszüneti napokon
11:05 munkanapokon
12:05 munkanapokon
14:05 munkanapokon
15:05 munkanapokon
16:05 munkanapokon
17:05 munkanapokon
18:05 munkanapokon
19:05 munkanapokon
20:05 munkanapokon
21:05 munkanapokon
22:10 munkanapokon
23:10 munkanapokon
idô
00
02
04
06
08

megállók
Sportpálya
Községháza
Kossuth u.
Alcsútdobozi útelág.
Vasúti megállóhely
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Gyógyszertári
ügyelet
ÁPRILIS
3–4–5: Martonvásár
10–11: Ráckeresztúr
17–18: Ercsi
24–25: Martonvásár

Orvosi ügyelet
(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008
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 hívható az ügyelet.
Az orvosi ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás út 10.
Általános segélyhívó szám (baleset, rosszullét, szülés): 104
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 8–17 óráig orvosi ügyelet
mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1. alatti rendelôben (kizárólag járó
beteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az ott
dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a betegek
érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a helyszínre
érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Impresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Rovatvezetôk:
Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna
Hirdetésfelvétel:
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: április 15., csütörtök
Várható megjelenés: május 1-ig
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el
a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll
módunkban megjelentetni.
A szerkesztô

MÁJUS
1–2: Ráckeresztúr
8–9: Ercsi
15–16: Martonvásár
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-59
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:

57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
Baracska–Kajászó Községek
Körjegyzôsége
(székhely: Baracska, Kossuth u. 29.)
Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–16.30;
Csütörtök: 8–12, 13–15.30
Fogorvos
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30
Községi Könyvtár
(az iskola épületében): kedd: 12–14
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