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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.
Az évforduló alkalmat ad arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erôsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idézô tárgyi és szellemi értékeinket.
E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:
• Apáczai Csere János-díj
• Brunszvik Teréz-díj
• Éltes Mátyás-díj
• Karácsony Sándor-díj
• Kiss Árpád-díj
• Németh László-díj
• Szent-Györgyi Albert-díj
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Baracska Község Képviselô-testülete a
Kidoboló elôzô megjelenését követôen
kétszer ülésezett, valamint december 4én közmeghallgatást tartott.
2009. november 26-i testületi ülésen
hozott határozatok (a testületi ülésen
szabadság miatt nem volt jelen a
polgármester). Egyhangúlag döntött a
testület az alábbiakról.
– Felkéri a testület az Alba Volán
Zrt-t, hogy rendszeresen ellenôrizze a
buszjáratokat, segítse a díjak beszedését és az ellenôrzés eredményérôl
rendszeresen tájékoztassa az önkormányzatot.
– Módosította a testület a szemétszállítási díjakat, melyek pontos összege újságunkban megtalálható.
– Felkéri a testület a polgármestert,
hogy az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat részleteirôl
informálódjon, és tájékoztassa a képviselôket a lehetôségekrôl.
– Támogatták a képviselôk a Fejérvíz Zrt. mint üzemeltetô javaslatát az
alábbi beruházások megvalósulásában:
• HAWLE légtelenítôk cseréje (4db)
• átemelôkbe helyszíni szintmérés
és szivattyú irányváltás beépítése
• transzformátor állomás felújítása
– Jóváhagyta a testület a Kozma Ferenc Általános iskola munkatervét.
– Elfogadásra került a Szent László
Regionális Óvoda szervezeti felépítésérôl és az intézményekben alkalmazottak feladatmegosztásáról szóló tájékoztató az elhangzott kiegészítésekkel.
– Elfogadta a testület Baracska Község Önkormányzatának 2009. I–III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 219 579 eFt bevétellel és
219 579 eFt kiadással, valamint Baracska–Kajászó Községek Körjegyzôségének 2009. I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 35 948
eFt bevétellel és 35 948 eFt kiadással.
– Nem fogadta el a testület a 2010.
évi költségvetési koncepció szöveges
változatát, felkérte a polgármestert annak átdolgozására. Egyúttal lehetôséget kapott a testület valamennyi tagja,
hogy december 4-ig írásban tegyen
javaslatot a költségvetés összeállításához. Felhívja a testület a polgármester figyelmét arra, hogy az önkormányzat 2010. évi koncepciójának átdolgozásánál vegye figyelembe a helyi
sport egyesület anyagi támogatás iránti kérelmét is.

– Jóváhagyásra került Baracska Község Önkormányzatának 2010. évi
belsô ellenôrzési terve.
– Az egyházi ingatlan kiürítésével
kapcsolatos napirend tárgyalását a következô ülésére napolta el a testület.
– Döntött a testület arról, hogy a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással kötött közoktatási
megállapodást az óvodai étkeztetésre
vonatkozóan az alábbiakkal egészíti ki:
a Baracskai Tagóvoda közétkeztetési
feladatát 2010. január 1. napjától Baracska Község Önkormányzata látja el.
– A képviselô-testület a magán traffipaxra érkezett ajánlat megtárgyalását
a következô ülésére napolja el azzal,
hogy felkéri a polgármestert, keresse
meg a Székesfehérvári Rendôrkapitányságot és szerezze be szakmai véleményüket.
– Határozott a testület, hogy a
2010. évben a Thai Box egyesületet
külön anyagi támogatásban nem kívánja részesíteni. Viszont javasolja a helyi
sportegyesületnek, hogy esetlegesen
szakosztályok beindításával – melynek
egyik területe lehetne a Thai Box egyesület is –, az önkormányzattól kapott
támogatást az egyesület elnöksége
ossza fel a szakosztályok között.
– A testület igényt tart arra, hogy a
Fejér Megyei Szent György Kórház Baracska településen nôvédelmi szûrést
szervezzen. Felkéri a polgármestert,
hogy ezen döntésrôl az illetékes vezetôt tájékoztassa.
– Döntött a testület, hogy a
104/2009. (X.15) számú Öh. határozatában elfogadott 20 000 000 Ft folyószámlahitel fedezeteként a 18/15
helyrajzi számú – az önkormányzat
tulajdonát képezô – tehermentes ingatlant is felajánlja.
Az ülésen még az alábbi határozatok
születtek:
– Az Alba Volán és az önkormányzat
között fennálló szerzôdésben rögzített
viteldíj kiegészítés alapjául szolgáló
kilométer díjára vonatkozó összeget
2010. január 1. napjától 370 Ft + áfa
összegre módosította a testület azzal,
hogy a megállapított díjat 2010.
december 31-ig változatlanul hagyják.
Igennel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, dr. Mayer András, Badics Csaba, dr. Antal Ida, Dörömbözi
András, Mátyási Zsuzsanna, Cseh

József, Pintérné Bernyó Piroska; nemmel szavazott: Székely Miklósné.
– A két háziorvos együttes távolléte
miatti helyettesítés költségeit kifizeti az
önkormányzat, mely 80 000 Ft, s ezt a
költségvetésbôl biztosítja a helyettesítésüket végzô orvos részére.
Igennel szavazott: Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia; nemmel szavazott: dr.
Antal Ida, Dörömbözi András, Cseh József; tartózkodott: dr. Mayer András.
– A Baracskai Tagóvoda étkeztetésére közbeszerzési eljárást bonyolít le a
testület. Megbízza a Jogi- és Ügyrendi
Bizottságot, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolításában vegyen részt.
Igennel szavazott: Badics Csaba,
Mátyási Zsuzsanna, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, dr. Antal Ida, Dörömbözi András, Cseh József; tartózkodott: dr. Mayer András.
– Döntött arról is a testület, hogy
2010. évben nem tud anyagi forrást
biztosítani egészségügyi rendezvények
megszervezéséhez.
Igennel szavazott: dr. Antal Ida,
Dörömbözi András, Mátyási Zsuzsanna, Cseh József, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné; tartózkodott:
dr. Mayer András, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, Badics Csaba.
A testületi ülés zárt üléssel folytatódott, melynek keretében lakáskérelem
elbírálása volt napirenden.
A képviselô-testület következô ülését
2009. december 17-én tartotta. Az ülésen nem volt jelen Mátyási Zsuzsanna
képviselô és Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester.
Az alábbi határozatok születtek:
– Elfogadta a testület Baracska Község Önkormányzatának az újonnan
benyújtott 2010. évi költségvetés szöveges és számszaki koncepcióját, valamint Baracska–Kajászó községek körjegyzôségének 2010. évi koncepcióját
50 138 eFt bevétellel és 50 138 eFt,
kiadással fogadja.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Cseh József, Dörömbözi
András, Boriszov Zoltán, Székely Miklósné, dr. Mayer András; nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.
– Egyhangúlag határozta meg a testület az autóbusz viteldíjak, valamint a
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szennyvíz elvezetés díjának mértékét
2010. évre. Az új díjak újságunkban
megtalálhatók.
– Egyhangú döntéssel az építéshatósági megállapodás tárgyalását elnapolta a testület azzal, hogy részletes
költségkimutatást kér Martonvásár Város jegyzôjétôl a 2009. évre vonatkozóan.
– Úgy döntött a testület, nem zárkózik el attól, hogy az önkormányzat
2010. évi költségvetésében forráshelyet biztosítson a 2. sz. háziorvosi körzet számítógép parkjának bôvítésére.
Ahhoz azonban, hogy a pontos összeg
meghatározásra kerüljön, szükséges 3
db különbözô árajánlat beszerzése.
Az ajánlatok ismeretében a képviselô-testület az önkormányzat 2010.
évi költségvetése tárgyalásakor dönt a
számítógép beszerzésére biztosítandó
összegrôl.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Dörömbözi András, Cseh
József, Boriszov Zoltán, Székely Miklósné, dr. Mayer András; nem szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.
– A testület felkérte a Jogi- és Ügyrendi Bizottságot, hogy a Harmónia
Kht-nek 2009. évben a 2008. évi szolgáltatásainak ellenértékeként kifizetett
összeg jogosságát vizsgálja meg, illetve
ellenôrizze a Kozma Ferenc Általános
Iskolába az ercsi oktatási intézménybôl
kijáró zenetanárok útiköltsége fizetési
körülményeit.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
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Antal Ida, Cseh József, Boriszov
Zoltán, Székely Miklósné, dr. Mayer
András, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia;
tartózkodott: Dörömbözi András.
– Baracska Község Önkormányzat
képviselô-testülete
a
125/2009.
(XI.26.) számú határozatát (a két háziorvos együttes távolléte miatti helyettesítés költségeinek kifizetésérôl)
visszavonja és az ügyben új szavazást
rendel el.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Cseh József, Boriszov Zoltán, Székely Miklósné, Dörömbözi
András; nemmel szavazott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia; tartózkodott: dr.
Mayer András.
– A háziorvosi helyettesítés témakör
tárgyalása kapcsán a testület úgy döntött, hogy dr. Mayer András és Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia háziorvosokat
kizárja a döntés meghozatalánál.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Cseh József, Székely Miklósné, Dörömbözi András, dr. Mayer
András; nemmel szavazott: Boriszov
Zoltán; tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.
– A testület úgy döntött, hogy a két
háziorvossal fennálló szolgáltatási szerzôdést kiegészíti azzal, hogy „mindkét
orvos egyidejû igazolt távolléte esetén
a háziorvosi szolgáltatás helyettesítésérôl és annak költségeirôl a képviselôtestület egyedileg határoz”.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Székely Miklósné, Boriszov
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Zoltán; tartózkodott: Dörömbözi
András, Cseh József
– Ismét úgy határozott a testület,
hogy a két háziorvos együttes távolléte
miatti 80 000 Ft, helyettesítési költséget, melybôl 40 000 Ft-os fedezetet
az iskolaorvosi ellátás nyújt, a másik
40 000 Ft-ot pedig a költségvetés
terhére biztosítja a helyettesítésüket
végzô orvos részére.
Igennel szavazott: Badics Csaba, dr.
Antal Ida, Székely Miklósné, Boriszov
Zoltán; tartózkodott: Dörömbözi
András, Cseh József.
– Egyhangúlag elfogadta a testület
2010. évi üléstervét, mely újságunkban
megtalálható.
– Egyhangú döntéssel módosította a
testület Baracska Község Önkormányzatának Alapító Okiratát.
– Egyhangú döntéssel a testület folyószámlahitel fedezeteként felajánlotta a fogorvosi rendelôt, mint tehermentes ingatlant, és az OLLÉ keretében épülô mûfüves labdarúgó pálya keretében felvett MFB hitel fedezeteként
a 179 hrsz (Széchenyi u. 23.) és 1/2
helyrajzi számú ingatlanokat is.
A testületi ülés zárt üléssel fejezôdött
be, ahol szolgálati lakás felújításáról és
temetési segély fellebbezésrôl döntöttek a képviselôk.
A 20/2009. valamint a 23/2009. sz.
jegyzôkönyv alapján összeállította:

Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata képviselô-testületének
2010. I. félévi munkaterve
Ülés napja: 2010. január 28. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása
– a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári
Védelmi Kirendeltsége tájékoztatója
– a körjegyzôségi köztisztviselôk 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képezô kiemelt célok meghatározása
– Közfoglalkoztatási Terv felülvizsgálata
– a háziorvosokkal kötött szolgáltatási szerzôdés felülvizsgálata
– egyebek
Ülés napja: 2010. február 25. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– Rendôrség beszámolója Baracska község közbiztonsága
érdekében végzett 2009. évi munkájáról
– az ivóvízért fizetendô 2010. évi díjak megállapítása
– a Kozma Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Mûködési

Szabályzatának elfogadása
– a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács beszámolója 2009. évi munkájáról
– beszámoló a községi könyvtár 2009. évi munkájáról,
mûködésérôl
– a képviselô-testület bizottságainak beszámolója
– egyebek
Ülés napja: 2010. március 25. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– helyi rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata
– a helyi közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata és az éves
közbeszerzési terv jóváhagyása
– a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása
– egyebek

Önkormányzat, Polgármesteri sorok
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Ülés napja: 2010. április 22. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– a Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön
végzett 2009. évi munkájának értékelése
– a 2009. évi gyermekvédelmi beszámoló megvitatása
– az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadása
– egyebek
Ülés napja: 2010. május 27. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
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– lakástámogatási kérelmek elbírálása
– egyebek
Ülés napja: 2010. június 24. 17.00 óra
Napirendi pontjai:
– a képviselô-testület II. félévi üléstervének elfogadása
– beszámoló a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
mûködésérôl
– egyebek

Érvényes szolgáltatási díjak a 2010. évben
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:
388 Ft/m³ + áfa
Hulladékszállítás díja:
• a lakossági szolgáltatási díj mértéke:
240 Ft + áfa/ürítés
• jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezôk
megrendelése alapján a hulladék elszállítása
80 l-es
215 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjáratba
kapcsolva
305 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárat
napján, nem járatszerûen
340 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárattól
eltérô napon
110 l-es 240 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjáratba
kapcsolva
350 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárat
napján, nem járatszerûen
390 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárattól
eltérô napon
120 l-es 260 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjáratba
kapcsolva
380 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárat
napján, nem járatszerûen
420 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárattól
eltérô napon
240 l-es 455 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjáratba
kapcsolva

630 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárat napján, nem járatszerûen
700 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárattól
eltérô napon
1100 l-es 2 095 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjáratba
kapcsolva
2 955 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárat napján, nem járatszerûen
3 290 Ft + áfa/ürítés lakossági gyûjtôjárattól
eltérô napon
• jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezôk,
valamint a lakosságtól alkalomszerûen történô megrendelés alapján a hulladék (bontási törmelék és egyéb
kommunális hulladék) elszállítása
3 m³
20 775 Ft + áfa
4 m³
26 710 Ft + áfa
7 m³
34 040 Ft + áfa
8 m³
35 550 Ft + áfa
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díja áfa
tartalommal együtt:
Teljes árú vonaljegy ára egyszeri utazásra
160 Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet
690 Ft
Egyvonalas havi bérlet
2 890 Ft
Valamennyi díj 2010. január 1-jétôl érvényes.

POLGÁRMESTERI SOROK
Minden esztendô eleje izgalmas a helyi
önkormányzatok életében, hiszen a
képviselô-testületek döntô része ilyenkor tárgyalja az önkormányzat költségvetési koncepcióját, majd ezt követôen
tûzi napirendjére magának a költségvetésnek a megtárgyalását. Nincs ez másképp nálunk sem. A koncepció megtárgyalása során a képviselô-testület az
adott évi fôbb irányvonalakat határozza meg. Ilyenek például, hogy melyik
intézményében milyen felújítást szeretne, esetleg szüntet-e meg intézményt,
milyen mértékben kívánja támogatni a
civil szervezeteket, milyen pályázato-

kon szeretne részt venni stb. Természetesen ennek a „kívánságlistának” is van
határa, mégpedig a várható bevétel
nagysága. Azt mindenki tudja – hiszen
errôl hallunk nap mint nap-, hogy az
önkormányzatok pénzügyi helyzete milyen siralmas. Persze erre mondhatják
Önök, nincs ebben semmi új, mivel
évek óta ezt halljuk. Igen, csak az idén
a választások éve van! Ilyenkor megpróbál mindenki egy kicsit lobbizni,
saját maga vagy az általa képviselt szervezet részére. Ami alapjában véve nem
is baj. A baj ott kezdôdik amikor ez a
tevékenység olyan szintre megy amely

már-már, más szervezetek, vagy az önkormányzat kárára, költségvetésének
túlterheléséhez vezet. Sajnos ilyenkor a
döntéshozók, képviselôk, polgármester
folyamatos nyomás alatt vannak, hiszen sokan ilyenkor támogatást, szavazatot ígérnek egy-egy pozitív döntésért
cserébe. Egyik országosan ismert magyar politikusunk mondta „talált pénz
nincsen”. Ez igaz a mi esetünkben is.
Vagyis ha valakinek adni akarunk, azt a
másiktól el kell venni. Ezért én tisztelettel arra kérnék mindenkit, hogy akár
döntéshozói, akár igénylôi oldalon a
kérésük, döntésük során mindig az
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Polgármesteri sorok, Képviselôi sorok

lebegjen a szemük elôtt, hogy a túlzott
költekezést elôbb vagy utóbb a település egészének kell megszenvednie.
Ami egyelôre a konkrétnak tûnô dolgokat illeti az a következô. A képviselô-testület fô feladata továbbra is az
intézmények biztonságos mûködtetése.
Emellett a koncepció összeállításakor
felcsillant a remény bizonyos újabb
pályázatok benyújtására. Figyelemmel
az elôzôekben leírtakra azonban ez a
pályázat azt jelentheti, hogy a faluközpont rehabilitációra nyert projektünk
egy-két évet csúszhat. Mit is jelent ez?
Újból pályázunk az egészségügy terüle-

tén, csak most nem új egészségház
építésére, hanem a meglévô felújítására, korszerûsítésére, teljes akadálymentesítésére. Amennyiben ez a pályázatunk is sikeres lenne, úgy az idei évben
ez megvalósul. A faluközpont rehabilitációra nyert pályázatból ebben az
esetben csak az új játszótér megépítése
realizálódik. A központi parkoló építése és a körjegyzôség épületének felújítása áthúzódna a 2011-es évre. Ha
nem nyer az egészségház pályázat újból
kell gombolnunk a kabátot. Persze azt
sem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy egy igen jól elôkészített pályáza-
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tunk elbírálás alatt van, amely a Faluház tatarozását belsô átalakítását lenne
hivatott szolgálni.
Tehát a kötelezô feladataink ellátásán felül (mint intézményfenntartás) a
fejlesztési elképzeléseinket továbbra is
elsôsorban pályázati úton kívánjuk (és
tegyük hozzá: tudjuk) megoldani.
Ezeken felül továbbra is fenntartjuk
azokat a juttatási rendszereinket amelyek – ha nem is teljes mértékben – némi segítséget jelentettek az idôseknek,
iskolás szülôknek, civil szervezeteknek
egyaránt.
Boriszov Zoltán

KÉPVISELÔI SOROK

Az egészségügy nem magánügy!
Kedves Baracskaiak!
Orvosként ismét a helyi egészségügyi ellátás javítása érdekében emelek szót, s fordulok a közvéleményhez. Helyi képviselôként tisztában vagyok az önkormányzat anyagi nehézségeivel, ám egészségügyi szakemberként bizonyos alapszükségletekbôl nem szabad engednünk.
A rendelésemre járók tisztában vannak vele, hogy
idônként hosszabban kell várakozni, fôleg téli idôszakban.
Minden igyekezetem ellenére is legalább egy-másfél órát
töltenek el a szûkös váróteremben. A múlt év ôszén és telén
az új influenza elleni oltás csak tovább növelte a betegforgalmat. E kellemetlenség elhárítására novemberben döntöttem
el, hogy még egy ápolónôt alkalmazok, amennyiben az önkormányzat vesz egy számítógépet, monitorral, nyomtatóval, ami 155 ezer forintba kerül. Január elsejétôl szerettem
volna az új dolgozót alkalmazni, de a decemberi testületi
ülésen értésemre adták, hogy 2009-ben nincsen rá pénz. A
rendszergazda kiszállította és beállította volna a gépet januári kifizetéssel, de a testület ebbe se ment bele. Így maradt a
remény, hogy januárban jóváhagyják a számítógép vásárlást
és február 1-jén munkába állhat az új dolgozó. Én tizenegy
éve dolgozom a községben, de egy madzag nem sok, annyit
sem vett az önkormányzat. 1999-ben vették az EKG-t az
akkori képviselô, Becsei András szorgalmazására, ami azóta
le is amortizálódott. Tizenegy év alatt egyszer volt tisztasági
meszelés az orvosi rendelôben! A pelenkázó asztal is olyan
ütött-kopott, hogy a macskának sem lenne kedve felugrani
rá. Dr. Mayer András orvos kollégámmal együtt három éve
vagyunk képviselôk, de egyszer sem kérdezték meg képviselôtársaink, hogyan gyôzzük az egészségügyet sújtó nehézségek ellenére a gyógyító munkát? A háziorvosi alapellátás az
önkormányzat kötelezôen ellátandó feladata, ezért csodálkozom, hogy sem hivatalosan, sem a testületi ülés szüneteiben „csak úgy kíváncsiságból” senki nem kérdezett meg. Testületi ülésen ezt szóvá is tettem, ám Dörömbözi András képviselôtársam jogtalannak ítélte a panaszomat, mondván,
nem vagyok a „felettesük”. Természetesen ezt magam sem
gondolom, s egyébként pedig nem képviselôként, hanem
háziorvosként vetettem fel a problémát. Most pedig úgy
döntöttem, hogy a nyilvánossághoz fordulok, a falu

lakosságához, hogy kezdjen tisztán látni mindenki. Nem
személyes harcot folytatok, hanem általam fontosnak tartott
ügyek és az igazság érdekében tevékenykedem, amelyekre a
választóim és a betegeim feljogosítanak.
A kajászói védônô gyesen, gyeden van két éve, a baracskai
védônônk helyettesíti ôt. 2009-ben kivette jogos
szabadságát, ám az önkormányzat nem biztosította a
helyettesítését. Természetesen mi Mayer doktorral a
helyünkön voltunk, ám úgy véltük, az önkormányzat által
megtakarított pénz egy részét visszafordíthatták volna az
orvosi rendelôk szépítésére, jobbítására. Bizakodtunk benne,
s a polgármester ígéretét is bírtuk ez ügyben! Vásároltunk
volna pelenkázó asztalt, gyerekvizsgáló ágyat, vidám
függönyt, de nem lett semmi az egészbôl. Dr. Antal Ida
képviselôtársam szerint mi akartunk anyagi hasznot húzni az
egészbôl, amit sértônek, mit több, rágalomnak érzek!
Én úgy gondolom, hogy lehet magánügye bármelyik
képviselônek, hogy a saját egészségével mennyire törôdik, de
nem lehet -lehetne közömbös azt illetôen, hogy a község
lakói milyen körülmények között részesülnek orvosi
ellátásban. Optimista szemléletem sosem hagy el, bízom,
hogy meglesz a számítógép és február 1-jétôl dolgozhat az
ápolónô. Fogadják ôt szeretettel!
Újra pályázunk a mostani rendelô felújítására, bízzunk
abban, hogy elôbb-utóbb az orvos-beteg négyszemközti
kapcsolatra is lehetôség lesz. Addig is igyekszem kezelni ezt
a helyzetet, paravánozással, a meglévô elavult bútorok
átforgatásával talán sikerül bizalmasabb, intimebb
körülmények között ellátni az orvoshoz fordulókat. Az
apróbb ügyekben érkezôk, a receptre várók gyorsabban
távozhatnak, míg az orvosi vizsgálatra váró betegek igény
szerint hosszabb idôt tölthetnek el az orvossal. Mindez
akkor lesz lehetséges, ha munkába áll az új nôvérke, s az új
számítógép az adatbázissal.
Üdvözlettel:
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász háziorvos, képviselô

Képviselôi sorok, Bûnmegelôzés
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Megfeledkeztek rólunk?
Várták a hívó szót a Dalkör tagjai a
szeretet estéjének ünneplésére, hogy
énekeikkel együtt örüljenek iskolás
gyermekeinkkel, tanáraikkal és falunk
mindazon népes lakosaival, akik évrôlévre megtisztelték eme meghitt estéjre
készített elôadásainkat.
Kissé keserû szájízzel kellett tudomásul vennünk, hogy a képviselô-testület Kulturális Bizottságának Elnöke – szavaival élve elfelejtkezett – a

hívó szóról. Tette ezt annak ellenére,
hogy több személytôl, erre nézve felkérést kapott.
Csak egyetlen kérdés nyugtalanít:
egy személy dönthet a tekintetben,
hogy sokak által várt jeles ünnep estéjén kik szerepelhetnek?
Kedves Elnök Asszony nem kívánok
vádaskodni, inkább szívbôl kívánom,
hogy tapasztalja meg mekkora örömet
jelent egy embernek önmagából
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másoknak szeretetet adni.
Mert a SZERETET HÓTISZTA
ÖRÖM – a szeretet téli fény ragyogása,
lelkünk harangkondulása, a szeretet
örök hatás, mely további szeretet szül…
Viszont nem szeretni annyi, mint
nem élni, annyi, mint embertelenül
élni; nem örülni annyi, mint kifosztottnak, üresnek lenni…..
A SZERETET HÓTISZTA ÖRÖM
Baracska, 2010. január 03.
dr. Antal Ida
képviselô, és a Dalkör egy tagja

BÛNMEGELÔZÉS
Tisztelt baracskai lakosok!
Mint arról már korábban
értesülhettek, a közbiztonság javítása, a lakosság biztonságérzetének
javítása
érdekében a Gárdonyi Rendôrkapitányságon célul tûztük ki a körzeti megbízotti
rendszer mûködésének fejlesztését, a jelenleg betöltetlen körzeti megbízotti beosztások mielôbbi feltöltését.
Baracska település körzeti
megbízotti státusza erôfeszítéseink ellenére hosszabb
ideje betöltetlen, ezért a
martonvásári körzeti megbízott, Pécsi László rendôr fô-

törzs-zászlós lett megbízva a
helyettesítéssel, a Baracskán
felmerülô rendôri feladatok
végrehajtásával.
A Martonvásári Rendôrôrshöz tartozó települések
lakói többször kérték, hogy
a körzeti megbízottak fogadóóráikat ne a rendôrôrsön,
hanem az adott településeken tartsák meg. A kérésnek
eleget téve közzétettük a
körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontját, ez azonban sajnálatos módon elôbb
került nyilvánosságra, mint
ahogy a települések önkormányzataival errôl egyeztetni tudtunk volna.

Ezúton tájékoztatom
Önöket, hogy 2010. január
1-tôl a korábban közzétettektôl eltérôen, az önkormányzat kérésére, a hivatal
nyitva tartásához jobban
igazodva, Baracska Község
Önkormányzatának épületében minden páratlan hét
szerdán 14.00 és 15.00 óra
között kerül megtartásra a
fogadó óra.
Természetesen Pécsi László rendôr fôtörzs-zászlós úrnak elsôdlegesen az azonnali
rendôri intézkedést igénylô
esetekben kell eljárnia, ezért
valószínûsíthetôen
nem
minden esetben tud majd a

fogadóórán megjelenni. A
körzeti megbízotthoz természetesen a fogadóórán kívül is fordulhatnak problémáikkal, a 06-20/523-4097es telefonszámon, vagy a
rendôrôrs telefonszámán.
Halaszthatatlan esetben
kérjük ne várják meg a fogadóóra idôpontját, hanem a
nap 24 órájában forduljanak
bizalommal munkatársaimhoz a 22/460-007-es telefonszámon vagy a 107-es,
112-es segélyhívók valamelyikén!
Kratancsik Ákos rendôr
százados
ôrsparancsok

RENDÔRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDÔRKAPITÁNY
2483 Gárdony, Szabadság u. 40.
Tel./fax: 22/355-338, IRM-tel.: 22/5614, IRM-fax: 22/5642
E-mail: sagij@fejer.police.hu
Az otthon biztonsága minden idôben a
legfontosabb dolgok közé tartozott. Ez
az a hely, ahol mindenkinek – legyen
bármilyen korú, helyzetû – biztonságban kell éreznie magát, és ha esetleg elhagyja azt, akkor sem szabad, hogy
megszerzett javai a bûnözôk könnyû
zsákmányává váljanak.
Hogyan kerülhetôek el, azok a
veszélyforrások, melyek által bûncselekmények áldozatává válhatnak?
Bár a rendôrségi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak idôskorúak – helyzetüknél, koruknál fogva
kiszolgáltatottabbak lehetnek – szinte
minden korosztály részére fontos az
aktív védekezés, mellyel csökkenhetnek az elkövetôk esélyei. Napjainkban

egyre nagyobb szükség van bûnmegelôzô módszerek, magatartás alkalmazására. Mi magunk is sokat tehetünk
biztonságunk, értékeink megóvása
érdekében.
A legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik, elsôsorban a lopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, csalás,
sikkasztás, rablás.
Az elmúlt, ünnepek elôtti idôszakban több bejelentés érkezett besurranásos esetekrôl. Ez a bûncselekmény nem
jellemzôen csak éjszaka, sajnos nappal
is elôfordulhat, elsôsorban családi házaknál és földszinti lakások esetében.
A téli hónapok kapcsán elôfordulhat, hogy faárusok jelennek meg az
Önök otthonánál, és jóval olcsóbban

kínálják megvételre az árut. Érdemes
körültekintônek lenni, mert lehet,
hogy lopott árut vásárolnak meg, másrészt a késôbbiekben kiderülhet, hogy
a megvásárolt fa mennyisége kevesebbnek bizonyul a megvásárolténál. Gyakori az olyan eset is, hogy árusnak álcázzák magukat a besurranó tolvajok.
A bûncselekmények megelôzése
érdekében:
• Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó
mindig legyen zárva, még akkor is, ha
a lakásban vagy a kertben tartózkodnak.
• Ajtóérintkezô segítségével a belsô
folyosón elhelyezett bim-bam csengô
mûködtetése jelzést adhat arról, hogy
valaki belépett a házba.
• A földszinti ablakokra célszerû
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zárat, illetve rácsot szereltetni.
• Az értékeiket még a lakásban se
hagyják elôl, lehetôség szerint zárt
lemezkazettában tartsák ezeket.
• Óvakodjanak az idegenektôl, ne
nyissanak egybôl ajtót, kaput. Célszerû
használni a kitekintô-optikát. Ha
beengedik ôket, legyen Önökkel egy
rokon vagy szomszéd.
• Legyenek óvatosak a különbözô
ürüggyel bekéredzkedôkkel, házalókkal. Ne engedjék be ôket a lakásba,
még akkor sem, ha megvételre ajánlják

Bûnmegelôzés, Közérdekû

termékeiket. A közelmúltban több
esetben próbáltak elkövetôk bejutni
házakba akkumulátorok megvételre kínálásának trükkjével. A hivatalos személyektôl kérjenek minden esetben
igazolványt bebocsátás elôtt.
• Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjunk mentôt vagy irányítsák a közeli orvosi rendelôbe.
• A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe, pénzintézetbe küldjék.
Ha gyanús körülményt észlelnek,
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azonnal értesítsék a rendôrséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják segítségül szomszédaikat, rokonaikat.
Hívják a Gárdonyi Rendôrkapitányságot a 06-22/355-003-as telefonszámon.
Amennyiben mégis megkárosították,
Önöket, tegyenek feljelentést, megadva a fontos információkat az illetékes nyomozóhatóságnak.
Tisztelettel:
Gárdonyi Rendôrkapitányság

KÖZÉRDEKÛ HÍREK – EON

Az E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatója
a közép-és kisfeszültségû villamos hálózat gallyazásáról
Veszélyek a gallyazás elmaradásából
A közép-és kisfeszültségû hálózatok mentén elmaradt
gallyazásból több probléma adódik:
• Életveszély: ha valaki felmászik ilyen nem gondozott fákra
vagy azon dolgozik, a vezetékhez közel esô ágakat mozgatva a hálózaton zárlatot okozhat, ami akár áramütéssel
is járhat.
• Hálózati üzemzavarok veszélye is fennáll, mivel a hálózati
vezetékek, csatlakozók mellé- és belenövô – szél mozgatta – faágak a hálózatokra rádôlô magas fák kisebb-nagyobb kiterjedésû áramszüneteket okoznak. Az áramellátás hiányában leállhat a termelés, más szolgáltatások
(telefon, internet…) sem mûködnek, károk keletkeznek.
Még a szigetelt légvezetéses hálózaton is megtörténhet a
baj: a szigetelés viszonylagos védelmet nyújt, de ha a faág
ledörzsöli (miközben fújja a szél), észre sem vesszük, de már
nem szigetelt vezetékként viselkedik.
A vezetékek körüli elhanyagolt fák tehát balesetveszélyesek, komoly károkat okozhatnak!
A felelôsség a terület tulajdonosát is terheli az érvényben
lévô jogszabályok alapján!

Útmutató a közép- és kisfeszültségû gallyazáshoz

Fûzfaágak 20 kV biztonsági
övezetében (gyakorlatilag
hozzáér a fázisvezetôhöz)

Fûzfaágak 0,4 kV-os
vezeték biztonsági
övezetében (ledörzsöli a
szigetelést és
életveszélyessé válik)

Megoldási javaslataink
• Kérjük, hogy rendszeres, metszéssel akadályozzák meg a
növényzet benövését a vezetékek környékébe vagy a nagyon
intenzíven növô fákat távolítsák el a biztonsági övezetbôl!
• Az elhanyagolt fákon a vezeték veszélyes közelségében
folytatott munkavégzéshez egyeztetett idôpontban feszültségmentes állapotot biztosítunk!
• A késôbbi problémák megelôzhetôk, ha a lakosság is
ismeri és betartja a vezeték alatti fa telepítések szabályait.
(olyan fák telepíthetôk, melynek ágai véglegesen kifejlett
állapotban is legalább 2 m-rel elmaradnak az erôsáramú
szabadvezetékektôl!)
Gallyazáshoz, vagy favágáshoz, szükséges feszültségmentesítéshez az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Illetékes területgazda munkatársa tud segítséget nyújtani.
Területgazda: Zimmermann Márton
Telefonszáma: 06-22/525-463
E-mail: marton.zimmermann@eon-hungaria.com

Veszélyes a vezeték fölé
hajló faág (valaki
felmászi rá és ráhajlik
a vezetékre), ill. az
oszlopra tekeredô
kúszónövény

A diófa ágai kisfeszültségû szigeteletlen hálózatban,
életveszélyes
(szélben a faágak
összeverik a fázisvezetôket, ezzel
idôleges áramszünetet okozva

Völgyvidék
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Vidékfejlesztési pályázatok
A hosszú elbírálási idôszak után az elmúlt év végére
döntés született az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataival kapcsolatban. A VölgyVidék LEADER Közösség 17 településén összesen 230 613 436 Ft támogatást
ítélt meg a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az
alábbi bontásban:
Jogcím
III. tengely

Beérkezett

Elnyert

db

ezer Ft

Projekt teljes
mérete
ezer Ft

Mikrovállalkozások
fejlesztése

2

6 176

12 867

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése

5

88 482

184 338

Falumegújítás- és fejlesztés

6

105 310

121 061

Vidéki örökség fejlesztése

2

30 646

41 177

Összesen

15

230 614

359 443

támogatás

A támogatásból több, mint 38 millió Ft-ot a baracskai
faluközpont újjáépítésére, több, mint 6 millió Ft-ot pedig két
baracskai vállalkozás fejlesztésére fognak fordítani.
December 20-ig lehetett az újabb támogatási kérelmeket
benyújtani, az alábbi táblázat összefoglalja a beérkezett
kérelmek megoszlását.
Jogcím
III. tengely

Beérkezett
db

Igényelt
Projekt
Forrás
támogatás teljes mérete 2013-ig
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

Mikrovállalkozások fejlesztése

5

45 587

94 973

86 247

Turisztikai
tevékenységek
ösztönzése

10

191 834

358 890

129 534

Falumegújításés fejlesztés

8

108 214

131 118

83 375

Vidéki örökség
fejlesztése

7

60 098

65 566

100 044

Összesen

30

405 734

1 049 747

399 200

Az elsô kérelembeadási idôszak tapasztalataira alapozva a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)
szakállamtitkársága úgy döntött, hogy ezeket a kérelmeket a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakmai
felügyelete mellett LEADER akciócsoportok fogják kezelni.
Az ügyintézés keretében elvégezzük a kérelmek iktatását,
rögzítését, hiánypótlását, lefolytatjuk az elôzetes helyszíni
szemléket, értékeléseket, és az értékelt kérelmeket felterjesztjük felülvizsgálatra az MVH felé. A végsô döntést továbbra is az MVH, illetve a Minisztérium hozza.
VölgyVidék Közösség feladata a LEADER pályázatok
gondozása is. Az elsô körben, november 16-ig lehetett benyújtani pályázatokat rendezvények, táborok, tervek, tanul-

2009–2010.

mányok, turisztikai tevékenységek és térségen belüli együttmûködés fejlesztésére. Az alábbi támogatási igények érkeztek be:
Jogcím
LEADER

Beérkezett Igényelt támogatás Forrás
db
ezer Ft
2013-ig
ezer Ft

Rendezvények,
táborok szervezése

12

26 406

53 340

Térségen belüli
együttmûködés,
arculattervezés

1

6 392

10 668

LEADER térségi
tervek és
tanulmányok készítése

3

10 308

13 868

Vállalkozási alapú
fejlesztés: kisvárosok
turisztikai fejlesztése

1

20 004

40 005

Összesen

17

59 109

117 881

Folyamatban van a támogatási kérelmek, pályázatok feldolgozása, remélhetôleg tavaszra megszületnek a döntések.
A következô pályázat-beadási idôszakok elôreláthatólag
az alábbiak:
2010. március 1–31. LEADER
2010. május 1–31.
III. tengelyes 4 jogcím rendelet
újbóli meghirdetése
A LEADER pályázatok esetében az alábbi célterületekre is
lehet majd pályázni.
– Térségi turisztikai kiadványok készítése, térségi nyomtatott sajtó fejlesztése
– Helyi termék mozgóbolt, polcok kialakítása, eljuttatás
megszervezése
– LEADER térségek közötti és nemzetközi együttmûködések fejlesztése
– Helyi népi, kulturális értékek bemutatása, rendezvényhelyszínek fejlesztése, eszközbeszerzések támogatása
– Kulturális örökségvédelemmel, mûvészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, képzés szervezése
– Faluszépítési, takarítási akciók szervezése, információs
táblák készítése
– Környezettudatossággal kapcsolatos képzés, kampány
szervezése
– Közbiztonsági szolgáltatások fejlesztése
Érdeklôdni a volgyvidek@volgyvidek.hu e-mail címen
vagy a VölgyVidék irodában lehet:
Vál, Vajda János u. 36.
Tel.: (06-22) 243-124, (06-20) 352-1604
Szendrôi Júlia
vidékfejlesztési irodavezetô

2010. január
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Elôször is nagyon boldog új esztendôt
kívánok minden kedves olvasónak!
Új év, ismét új fogadalmak. Nem dohányzok, nem fogyasztok alkoholt,
spórolok, nem beszélek csúnyán, tényleg mindig elmosogatok magam után,
kipucolom a cipômet, megmosom a fogam, elpakolom a ruháimat, stb., stb.
Tudjuk jól, hogy az újévi fogadalmak
legtöbbször csôdbe jutnak. Kívánom,
hogy úgy tudja mindenki lezárni az
óesztendôt, hogy ne legyen szükség a
fogadalmakra, hogy minden este számot tudjunk adni magunkkal, hogy tükörbe nézhessünk, eredményes napunk
volt.
Kiegészítve az elsô mondatot:
Boldog, eredményekben gazdag Új
Esztendôt kívánok minden Kedves
Olvasónak!

A Faluház programjaiból:
Tánc: óvodás, iskolás és felnôtt csoport, minden kedden és csütörtökön.
Ping-pong: minden pénteken 18 órakor.
Filmklub: családi és felnôtt filmek havonta egy alkalommal.
Barátok klubja: február 3-án, szerdán

18 órakor, ahova szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen tölt el egy kis
idôt baráti hangulatban, beszélgetve,
tervezgetve a 2010-es közösségi
programokat.
Civil Nap: február 20-án, szombaton
délután 2-tôl 6-ig, illusztris vendégekkel, érdekes elôadásokkal.
Retro farsangi buli február 27-én.
Elôzetes: áprilisban, a Költészet Napja
alkalmából Hobó, Földes László
önálló József Attila elôadói estje.
A konkrét idôpontokat keressék a
hirdetô táblákon megjelenô plakátokon!

A Faluházban mûködô
eMagyarország Pont (Teleház)
nyitva tartása:
Hétfô: 8–12, 15–18
Kedd: 15–19
Szerda: 8–12, 15–18
Csütörtök: 15–19
Péntek: 8–12, 15–18
Szombat: 8.00–13.00
A Faluház elérhetôségei:
faluhaz@baracska.hu
06 22 454 054; 06 30 518 0587
Tisztelettel: Vasvári Béla
Faluházigazda

Karácsonyi ünnepség
Az elmúlt év karácsonyi ünnepségét a hagyományokhoz híven, a katolikus
templomban láthatta a nagyközönség december 22-én. A mûsort most is az iskola
adta. A közremûködôk voltak: Betlehemesek a 2. osztályos tanulók, Borsóné Molnár
Szilvia vezetésével. Vers: Csepke Nikolett, Németh Nóra. Zongora: Radics Réka,
Radics Barnabás. Furulya: Vékony Vanda, Németh Nóra. Az iskolai énekkar a
tanárokkal kiegészülve. Köszöntôk: Kárpáthegyi Józsefné, Béla atya, Boriszov
Zoltán. A mûsor után a Faluház udvarán teával, forralt borral – amit a Tavaskert
étterem készített el – és beiglivel vártuk a lakosokat. A Faluház elôtt felállított
fenyôfát id. Mátyási Gyulától kaptuk. Köszönet minden résztvevônek, segítônek,
akik ilyen széppé tették az ünnepséget!

POLGÁRÔRSÉG
Tisztelt Baracskai Polgárok!
A Baracskai Polgárôrség a
3 éves fennállása óta próbálja a település és hozzá tartozó területek rendjét és
biztonságát a kis létszámú
tagságával biztosítani.
Havi beosztás alapján sikerült minden járôrszolgálatnak 80–90 km-t járôrözni
szolgálatonként, ide beleértve Baracska–Rózsadomb,
szénavölgyi pincesort is.
A társaságnak a rend és
biztonság
hatékonyabb
fenntartása érdekében minden szolgálatát a Gárdonyi
Rendôrkapitánysággal és a
Martonvásári Rendôrôrssel
együttmûködve szerveztük.
Próbáltunk az utóbbi idôben jó együttmûködést kialakítani a település önkormányzatával, személyesen
Boriszov Zoltán polgármester együttmûködésével, aki
lehetôsége szerint úgy anya-

gilag, mint szervezés szempontjából segítette a polgárôrség munkáját.
Itt említeném meg a
polgárôrség részvételét
• a falunapi ünnepélyen,
ahol ügyeltek a rendre és
biztonságra,
hasonlóan,
mint az Eu parlamenti választások alkalmával. Ugyanígy a szüreti felvonulás és
más rendezvények biztosítása településen belül és kívül.
• A Baracskai Általános Iskola biztosítása, felügyelete
is egyik fontos része a járôreink napi tevékenységének.
Az iskolavezetés közremûködésével sikerült bevonni a járôrözés sorába az
iskola tó és sportpálya körüli részét is, ahol nagy elôszeretettel, ill. szívesen gyûlnek össze nem „tiszta” szándékú személyek.
• A református egyház kérésére rendezvények szerve-

zésénél segítséget nyújtunk
lehetôségeink szerint.
2009. december 12-én a
Baracskai Polgárôrség részt
vett egy országos akción,
amit az országos Polgárôrszövetség az Országos Rendôrkapitánysággal együtt
szervezett meg. Reggel 8
órától hajnali 3 óráig 16
polgárôr járôrözött Baracska területén, együtt a gárdonyi rendôrséggel.
Erôfeszítéseink ellenére,
azonban – ahogy azt mindannyian tudjuk – a településen egyre gyakoribbak a betörések és rablások. Ezek az
események annak ellenére is
megtörténnek, hogy járôrszolgálatunk a szolgálat ellátása közben tapasztalt szabálytalanságokat haladéktalanul továbbítja a rendôrségnek.
A rendkívüli események
megelôzése, s az eredmé-

nyeink növelése érdekében
ezúton is tisztelettel kérem a
lakosság segítségét, illetve a
hatékony együttmûködését.
Kérek mindenkit, aki gyanús személyeket, vagy jármûveket észlel, esetleg, valami a településünk, lakosságunk biztonságát, veszélyeztetô dolgot tapasztal, hívja a
polgárôrség mobil szolgálatát a 06-70 500-5186, vagy
a gárdonyi rendôrkapitányságot a 06-22 355-003 telefonszámon!
Anyagi okok miatt sajnos
a település Polgárôrségének
lehetôségei korlátozottak.
Saját költségen, önzetlenül,
ill. a polgármesteri hivatal
nagyon szerény segítségével
végezzük el feladatainkat.
Számos – többnyire negatív – kritikával próbálják a
polgárôrséget illetni. Az építô, segítô bírálatokat mindenkor szívesen fogadjuk,
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tisztelettel megköszönjük, s
igyekszünk azok figyelembevételével, az elvárásoknak – lehetôségeink
szerint – megfelelôen dolgozni.
A fentiek miatt ismételten
kérem társaim nevében is a
település összes lakosát, hogy
segítse munkánkat! Csak közösen, összefogással tudjuk a
problémákat megoldani.
A Baracskai Polgárôrség
szívesen lát köreiben minden tisztán gondolkodó, segíteni képes és segíteni akaró, a falu érdekében együttmûködô baracskai lakost.
A Baracskai Polgárôr Szövetség nevében a település
lakosságának kívánok élményekben gazdag és boldog
új esztendôt!
Tisztelettel: Rákóczi János

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT…

2010. január

OLVASÓI SOROK

Engedtessék meg az a 10 perc
a védônônél nyugalomban…
Nem elôször fordult elô velünk a védônônél, hogy dr. Kolumbán Ottília háziorvos a rá váró
gyermekeket se szó, se beszéd behívta a tanácsadóba úgy, hogy a kislányommal még bent
voltunk és a védônô még velünk foglalkozott (volna…).
Ezen a héten is (2010. 01. 14-én, csütörtökön), mint minden hónapban 1 alkalommal,
elôre megadott, elôjegyzett idôpontban megjelentünk kedves védônônknél, pár perce voltunk bent, amikor is az említett doktornô, finoman szólva etikátlanul megjelent és behívott
két gyermeket, megvizsgálta ôket, majd a 2 gyermek levetkôztetve várta az oltást…
Nekem-nekünk nem adatott meg legalább az a nyugodt 10 perc, amit beszélgetéssel tölthettem volna Évával, kapkodva felöltöztettem kislányomat, jobbról és balról is a másik 2 kisgyermek…
Az említett esetben lettek volna kérdéseim, szerettem volna megbeszélni pár eseményt, dilemmát kislányommal kapcsolatban, de nem tehettem. Kapkodva, gyorsan, „észrevéve” magunkat, elköszöntünk.
Kedves doktornô! Legyen kedves figyelembe venni másokat is, ne csak saját magát és saját
idôbeosztását (természetesen az is fontos, tisztában vagyok vele, egészségügyben dolgozom
én is 17 éve). Számomra felháborító volt ez az esemény és nem az elsô, ezért ragadtam tollat.
Köszönettel: Képes Csilla

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök hitéleti és
szociális tevékenységét is
Magyar Örökség-díjjal jutalmazták. A kitüntetést Erdô
Péter bíboros és Spányi Antal
székesfehérvári püspök vehette át a Magyar Tudományos Akadémia székházában.
Prohászka Ottokár 1905tôl Székesfehérvár püspöke volt, tisztelôi régóta Magyarország apostolának
és tanítómesterének nevezik. Szerteágazó mûködése hallatlanul gazdag lelki
életébôl táplálkozott. Egyszerre volt teológus és filozófus, püspök és lelkipásztor, közéleti ember, politikus, tanár, szónok, író, szerkesztô, újságíró,
aki egész tevékenységét Magyarország
lelki és erkölcsi újjászületésének szolgálatába állította.
Kiváló képzettsége, hatalmas mûveltsége legendás apostoli egyszerûséggel párosult. Hitéleti és szociális mûködése számtalan területet ölel fel. Megreformálta a papképzést, országszerte
lelkigyakorlatokat tartott egész életében. Ott volt a Regnum Marianum
megalapításánál, amelynek szellemi vezére lett, s amely felmérhetetlen hatást
gyakorolt a magyar társadalom késôbbi történetére.
Püspöki körlevelei a kor fontos do-

Prohászka püspök mint magyar örökség
kumentumai. XIII. Leó pápa szellemiségét hozta hazánkba, akinek magyarra
fordította és kiadta korszakos körlevelét, a Rerum
novarum kezdetû enciklikát. Az írás élesen és sürgetôen vetette fel a munkáskérdést mint a kor botrányát. Prohászka Ottokár a századelôn kibontakozó
keresztényszocialista mozgalom egyik
vezéralakjává, és a rá jellemzô gyakorlati kereszténység szószólójává vált.
Prohászka szellemiségébôl született
meg a Szociális Misszióstársulat, a
katolikus szociális munka szervezete,
amely családgondozással, gyermekvédelemmel, kórház-, fogház-, és gyármisszióval, ifjúsági és asszonyszövetségek szervezésével, szeretetotthonok,
árvaházak, népkonyhák, napközi otthonok és gazdasszonyképzôk mûködtetésével foglalkozott, s amely így
egész Európában egyedülálló jelenség
volt. Prohászka összegyûjtött munkái
huszonöt kötetet tesznek ki.
1927-ben hagyta itt a földi küzdôteret, legjellegzetesebb tevékenysége
közepette, midôn a budapesti Egyetemi templom szószékén szentbeszédet
tartva örök sorsunkról s a bûnbánatról

beszélt.
„A kereszténység hite, izzó lelke, szeretete, nézetei, erkölcse s motívumai
alakították századokon át a magyar
életet. A nemzeti gyökér Ázsiából
került, de az oltóág a kereszténység lett,
s azóta az nem kettô, hanem egy,
egységesen magyar nemzeti s keresztény
élet lett. […] A kereszténység lett a
magyar nemzet lelke, s kultúrája lett a
vére. E lelkiségbôl élt; e lelkiséggel
csatázott s dolgozott, e lelkiséggel nézte tanyáját, rónáit s hegyeit, e lelkiséggel nótázott, ringatta bölcsôit s
temette halottait. […]
E kultúra gyökere a hit, ágainak
erdeje pedig a keresztény eszményiség,
élet és mûvészet, tökéletesség és szeretet. Ez utóbbinak hevében fogjunk
baráti kezet s dolgozzunk a megértésen,
mely építi s íveli az aranyhidakat
Pannonhalma és Debrecen, Esztergom
és Eperjes közt, közelebb hoz testvért
testvérhez, keresztényt keresztényhez a
közös nagy ellenség, a keresztény
kultúra megmételyezôi, keresztény
magyarságunk sírásói ellen.”
/Prohászka Ottokár/
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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EGÉSZSÉGÜGY

Orvosi ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008

JANUÁR
22–23.: Ercsi
30–31.: Martonvásár
FEBRUÁR
6–7. és 27–28.: Ráckeresztúr
13–14.: Ercsi
20–21.: Martonvásár
MÁRCIUS
6–7.: Ercsi
13–14.: Martonvásár
15–20–21.: Ráckeresztúr

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
járóbeteg 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!

Telefonszámok:
Martonvásár: (22) 569-146
Ráckeresztúr: (25) 455-812
Ercsi: (25) 505-790

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik édesanyám,
özv. Lôrincz Andrásné, Piroska
néni, volt TSZ tag temetésén,
2009. december 18-án
megjelentek, sírjánál virágot vagy
koszorút helyeztek el, vagy
gyászunkban osztoztak.
Tisztelettel:
lánya, Kiss Jánosné
és családja

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-59

Kidoboló

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
A következô szám lapzártája: február 17.,
várható megjelenés: március 1.
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban
megjelentetni.
A szerk.
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

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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