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Helyszín: Osváth-kert, iskola udvar
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• II. Baracskanál fôzôverseny
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Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.
www.umvp.eu
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KÉPVISELÔ-TESTÜLETI HÍREK
A képviselô-testület utolsó három ülésén az alábbi döntések születtek:
2010. április 29.
A testületi ülésen valamennyi képviselô
jelen volt.
– egyhangúlag elfogadta a testület a
Gárdonyi Rendôrkapitányság írásos
beszámolóját.
– a testület a 36/2010.(III.25.) sz. határozatát ( a Kassai és Ady E. utca forgalmi rendjével kapcsolatos döntés) vis�szavonta és ezzel egyidejûleg a korábbi
forgalmi rendet állította vissza. A döntésre igennel szavazott: Badics Csaba,
Cseh József, Dörömbözi András, Dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott:
Boriszov Zoltán, tartózkodott: Dr. Antal Ida) Mátyási Zsuzsanna nem vett
részt a szavazásnál.
– egyhangú szavazással döntés született, hogy a Kassai és az Ady Endre utcákban, mindkét irányban 3, 5 tonnás
súlykorlátozó táblát kerülnek kihelyezésre.
– döntött a testület arról is, hogy a
Kassai utcában nem lesz kialakítva
„fekvôrendôr”. Igennel szavazott: dr.
Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András,
Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Székely
Miklósné. Tartózkodott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.
– döntött a testület, hogy a Kossuth u.
16. szám elôtti ingatlannál a gépjármû
bejáró mellett gyalogosközlekedés biztosítására egy átereszt helyez el. Igennel szavazott: Badics Csaba, Boriszov
Zoltán, Cseh József, Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné. Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia. Tartózkodott: dr.
Antal Ida, Dörömbözi András.
– egyhangúlag elfogadta a testület
Borsóné Molnár Szilvia községi könyvtáros írásos beszámolóját, valamint az
önkormányzat  költségvetésének 2009.
évi módosításáról szóló elôterjesztést.
E szerint a bevételi fôösszeg 339 760
eFt, a kiadási fôösszeg szintén
339 760 eFt volt. A Baracska-Kajászó
Körjegyzôsége 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási fôösszege pedig 53 571 eFt volt.

– ugyancsak egyhangúlag határoztak úgy a képviselôk, hogy 2010. június 30-ig rendezésre kerül Baracska
mûködési hozzájárulásának átutalása
a körjegyzôség számlájára, valamint elfogadásra került az önkormányzat és a
körjegyzôség zárszámadása is.  
– egyhangúlag elfogadta a testület a
Kulturális-, Mûvelôdési- és Sport Bizottság beszámolóját azzal a kiegészítéssel, hogy a május végi testületi ülésre a képviselô-testület elé készítsen a
Bizottság egy koncepciót, mely a helyi  
Civil Szervezôdések támogatásának feltételrendszerét tartalmazza.   Egyúttal
felkérte a testület a Bizottságot, hogy
készítse elô a Falunapi programokat, és
adjon tájékoztatást a megrendezéshez
szükséges költségekrôl.
– elfogadásra került a Pénzügyi,- Informatikai,- és Településfejlesztési Bizottság beszámolója is. Igennel szavazott:
Dr. Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov
Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András. Mátyási Zsuzsanna, Pintérné
Bernyó Piroska, Székely Miklósné.
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia. Tartózkodott: Dr. Mayer András.
– egyhangúlag fogadta el a testület az
Egészségügyi,- és Szociális Bizottság
beszámolóját.
– elfogadásra került a Jogi-, és Ügyrendi Bizottság beszámolója is. Igennel szavazot: Badics Csaba, Boriszov
Zoltán, Cseh József, Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné. Tartózkodott: Dr. Antal Ida, Dörömbözi András. Nemmel szavazott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia
– a   képviselô-testület felajánlja Józsa
Jánosnak és feleségének a Baracska, Kossuth u. 34. szám alatti, orvosi
rendelô feletti önkormányzati bérlakás
egy lakrészét. Igennel szavazott: Badics
Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József,
Dörömbözi András. Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné. Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia. Tartózkodott: Dr.
Antal Ida.
– egyhangú döntéssel a testület az Óvodai Alapítvány részére évente 1 alkalommal a Faluházat ingyenesen használatba adja, valamint közlekedési pálya
kialakításához 30 000 Ft anyagi támogatást biztosít az önkormányzat 2010.

évi költségvetésének tartalékkerete terhére.
– megbízta a testület Szalai Sándor
közlekedéstervezôt a Fehérvári utcánál lévô autóbusz váró tervezésével
130 000 forint + 25% Áfa értékben. A
döntés egyhangú volt.
– a képviselô-testület a Fehér Rózsa
Dalkör részére 80 000 forint anyagi
támogatást biztosít. Igennel szavazott:
Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh
József, Dörömbözi András. Mátyási
Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Székely Miklósné.
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia. Tartózkodott: Dr. Antal Ida.
A 2010. május 27-ei testületi ülés határozatai:
(Az ülésen nem volt jelen Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia klpviselô.)
Az ezen az ülésen született döntések
minden esetben egyhangúak voltak.
– 1 éves futamidôre a Kozma Ferenc
Általános iskola tanulói és a baracskai tagóvodába járó gyermekek részére
szervezendô gyermekétkeztetésre közbeszerzési pályázatot kiírásáról, mel�lyel egy ügyvédet bíz meg.
– a községi játszótér kivitelezési munkálatainak ellátásával a képviselôtestület a   Fa-Firma Kft-t bízza meg,
az általuk megadott nettó 9 039 790
Ft vállalási áron. A szükséges önerôt,
(ÁFA) 2 259 948 Ft-ot az önkormányzat a 2010. évi költségvetésébôl finanszírozza.
– elfogadta a testület az Önkormányzat
2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót; az Ercsi Kistérség Járóbetegszakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
- döntés született arról is, hogy a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél a megvalósítási terv elkészítésétôl
a 2010-2011-es években eltekint a testület.
– felkérte a testület a polgármestert,
hogy a következô, június 10-i (rendkívüli) testületi ülésig kérjen árajánlatot
betonlépcsô készítésére vonatkozóan.
A beérkezett ajánlat elbírálásáig a testület a téma tárgyalását elnapolja
– felhatalmazta a testület Boriszov Zol-
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tánt, Baracska község Polgármesterét, hogy – a kialakult árvíz-belvízhelyzet körülményeinek vizsgálatához, a
jövôbeni megelôzési feladatok ellátásához kapcsolódóan – írásbeli tájékoztatást kérjen a Vértesaljai Vízi Társulattól az általuk, Baracska község belterületén 2007–2008–2009. években végzett konkrét tevékenységekrôl, illetve a
Vértesaljai Vízi Társulat Baracska településre vonatkozóan ellátandó feladatairól
– úgy döntött a testület, hogy 2010.
évben nem ad ki Baracska Közéletéért
Emlékérmet.
A nyilvános testületi ülést zárt üléssel
folytatta a képviselô-testület, ahol személyi jellegû döntés és lakáscélú támogatásokról szóló határozatok születtek.
A képviselô-testület 2010. június 10én rendkívüli ülést tartott, melyen
minden képviselô jelen volt.
Az alábbi határozatok születtek:
– egyhangú döntéssel módosította a
testület a hulladékszállítási rendeletet.
– nem szavazta meg a testület a 4 és annál
több gyermekes családoknak a kedvezményt a szemétszállítási díj összegébôl.
Az elutasításra igennel szavazott: dr.

Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András.
Mátyási Zsuzsanna, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Székely
Miklósné. Nemmel szavazott: Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia.
– az orvosi rendelô feletti lakáshoz
a lépcsô építését   két kômûves közmunkás végzi el, az anyagköltséget
megközelítôleg 200 000 forint nagyságban állapítja meg a testület. A döntés egyhangú volt.
– a testület megtárgyalta a  Civil szervezetek, szervezôdések támogatására irányuló szabályzat tervezetet, s egyhangúlag javasolta az elhangzott javaslatok
alapján történô átdolgozását.
– egyhangú döntéssel a képviselôtestület úgy határozott, hogy a vis
maior tartalék címen támogatási igényt
nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz  2 728 960 Ft összegben.
– egy pályázathoz nyilatkozatot adott
ki a testület – egyhangú szavazattal -,
hogy 2009. évben a helyi közlekedés
mûködtetéséhez 5 910 000 Ft nettó
összegû, saját forrásból származó, vis�sza nem térítendô önkormányzati támogatással járult hozzá, s a helyi autóbusz közlekedést 2010. január 1-étôl

KÖRJEGYZÔI SOROK

Tájékoztató
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A
§. értelmében minden év július 1-je a köztisztviselôk
számára munkaszüneti nap, ezért
2010. július 1-jén (csütörtök)
Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôsége
székhelyén (Baracska, Kossuth u. 29.)
a délelôtti ügyfélfogadás elmarad,
a székhely és a kirendeltség
(Kajászó, Rákóczi u. 71.) épületei egész nap
ZÁRVA lesznek.
A jelzett nap kivételével a székhely és a kirendeltség településein a szokásos ügyfélfogadási rendben várjuk
Tisztelt Ügyfeleinket!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôje
2471 Baracska, Kossuth u. 29.
Telefon: (06-22) 454-050

2010. december 31-éig folyamatosan
fenntartja.
– a képviselô-testület úgy határozott,
hogy a tiszteletdíjakról szóló rendeletét nem módosítja. A döntésre igennel
szavazott: dr. Antal Ida, Badics Csaba,
Cseh József, Dörömbözi András. Mátyási Zsuzsanna, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné. Tartózkodott: Boriszov Zoltán, dr. Mayer András. Nemmel szavazott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.  
– egyhangúlag úgy döntött a testület,
hogy Falunap elôtti szombaton, azaz
2010. július 3-án a képviselô-testület
tisztelettel meghívja azokat az embereket a Faluházban tartandó ebédre, és
beszélgetésre, akik az árvízi védekezésben részt vettek.
Az ülést követôen a testület zárt ülés
keretében döntött egy ingatlan védettségének megszüntetésében.
(A fenti határozatok ismertetése Baracska Község Önkormányzata Képviselôtestületének 9/2010., 10/2010., 11/2010.,
12/2010. és 13/2010. számú jegyzôkönyve
alapján készült.)

Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

POLGÁRMESTERI SOROK
A május 19-én történt árvízzel kapcsolatban szeretném Önöket tájékoztatni a tapasztalatokról, a felmerült költségekrôl,
az elkövetkezendô idôszak teendôirôl. Elôször is szeretném
leszögezni, hogy ezen cikk megírásával nem a  közvélemény
egy részét szeretném magam ellen fordítani, illetve nem szeretnék indulatokat gerjeszteni, de amikor egy ilyen helyzetet
minden oldalról ki kell elemezni, véleményem szerint nem
mehetünk el a negatívumok mellett sem. Tény és való, hogy
ilyen összefogással a település történetében még nem találkoztam, amiért köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon is segítséget nyújtott a védekezési munkákban. Volt, aki
fizikai munkával, volt aki egy tányér pogácsával, egy termosz kávéval, volt aki anyagi segítséggel, és még sorolhatnám a segítség különbözô formáit. Az, hogy mi vezetett arra,
hogy ez az esemény a község történetében közel 50 év után
újból elôfordult, több okra vezethetô vissza. Megemlíthetjük a szélsôséges idôjárást, a Váli víz teljes hosszának elhanyagoltságát, és még sorolhatnám az okokat. A Váli víz kiöntése után voltak alkalmak, amikor becsléseim szerint több
mint 400 ember dolgozott a Széchenyi utcában, Templom
utcában, vagy épp a Váli víz partján. Sárban, iszapban, sokszor zuhogó esôben tették ingyenesen a dolgukat. Hogy miért is mondom azt, hogy ingyenesen? Azért, mert néhány
ember úgy gondolta, (azok közül, akik nem vettek részt a
védekezésben) hogy azok akik részt vettek az árvízi védekezésben, ezért fizetséget kaptak. Hát kedves állampolgár, itt
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senki nem kapott fizetséget, és bizony sokszor jól esett volna ezeknek az embereknek, miután körbe homokzsákolták
az Ön ingatlanát is, ha Ön is csatlakozott volna hozzájuk
és ment volna egy másik bajba jutotton segíteni. Persze voltak olyanok is, akik mérhetetlen zsenialitásukat kifejezni
akarván, kisebb csoport embernek magyarázták, hogy mit
kellene tenni, illetve mi a baj igazi okozója. A baj okozójának természetesen a polgármester volt elsôként feltüntetve, mert állítólag papíron engedélyezte, hogy más településen lévô víztározókat megnyissanak, ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy Baracskára zúduljon a víz. Ez badarság és kikérem
magamnak! Soha nem tettem, és nem is teszek olyan intézkedéseket, amelyekkel a településnek kárt okoznék. Az árvízi idôszak alatt több száz köbméter homokot zsákoltak be az
önkéntes segítôk, mintegy 24–25 ezer zsákba. Szerencsénkre, az ár levonultával nem kellett olyan fertôtlenítô eljárásokat lefolytatni, mint az ország más részein. Ez annak tudható be, hogy a vízbázisunk abszolút nem volt veszélyben
és mivel a településen zárt szennyvíz hálózat van kiépítve,
ezért nem került az utcákra olyan szennyezô anyag, amely
a fertôtlenítést szükségessé tette volna. Mint a többi anyagi
nehézséggel küzdô önkormányzat, így mi sem terveztünk a
költségvetésünkbe olyan keretet, amelybôl az ilyen rendkívüli események finanszírozhatóak lennének, ezért mi is benyújtottuk igényünket a vis major keretre, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Alaptól is segítséget kértünk.
A mai napig az árvízi védekezésre kiadott összeg 3.898.514  
Ft, amelynek 70 %-kát reményeink visszakapjuk. A fennmaradó összeget a képviselô-testületnek kell a költségvetésébôl
elôteremtenie, ami feladat elmaradásokat okozhat a község
életében. Mindamellett, hogy a katasztrófavédelem, a vízügyi igazgatóság sokat látott szakemberei ôszinte elismeréssel szóltak a helyi összefogásról, a jó szervezésrôl, a gyors
mozgósításról. Ennek ellenére mi „belsô emberek” azért észrevettük a saját hibáinkat is. Olyan személyek, akik valamilyen tisztséggel bírnak, sokszor nem voltak mindig a helyzet magaslatán. Ugyanakkor voltak olyanok, akikre sokszor
nem is gondoltunk, képesek voltak 15–20 fô munkáját hatékonyan szervezni, irányítani. Az persze megint más kérdés,- és ez ilyenkor éles helyzetben derül csak ki igazán-,
hogy központi szinten alig-alig történik érdemleges felkészítése akár a polgármesternek, akár a polgári védelmi szervezetben részt vevô tagoknak. Az árvíz levonultával itt maradó belvíz szintén hosszú napokra feladta a leckét. Megint
kiütközött az árkok karbantartásának hiányossága, az átereszek meg nem léte, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
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Ide sorolnám azért azt a problémát is, amelyet évek óta nem
tudunk megoldani a pénz nélküliség miatt.  Idôszakonként
elönt bennünket a víz egy jóízû nyári zápor után, egy havas, csapadékos tél után, és Baracska Község Önkormányzatának nincs egy-két nagyobb teljesítményû szivattyúja, amit ilyenkor használni lehetne. Sokszor kínomban már
azon nevettem, hogy majd egy napi telefonálás után tudtam
magánszemélytôl egy-egy szivattyút kölcsön kérni. Vannak
örök bölcsességek, amelyek közül az egyik így szól: „a természet elôbb-utóbb, ha ideiglenesen is, visszaveszi azt, amit
tôle elvettünk”. Miért is említem ezt a mondást? Azért, mert
a veszélybe került házak, ingatlanok döntô többsége olyan
helyre épült, amely igen alacsony fekvésû. De talán nem is ez
a legnagyobb baj, hanem az építkezésnek a módja. Nem szeretnék senkit megbántani vagy bírálni, de az ezen területre
építkezô ingatlantulajdonosoknak a mostani eset szolgáljon
tanulságul, hogy alacsony küszöbszintû házakat a Széchenyi
és a Templom utcába ne építsenek.  Természetesen a magam
eszközeivel én is mindent elkövetek, hogy az építési hatóság
ezen mély fekvésû ingatlanokra az eddigieknél szigorúbb feltételekkel adjon ki építési engedélyt. A nehezén túl vagyunk
és összességében úgy érzem, jól vizsgázott a település és ezalatt az elmúlt idôszak alatt a kemény munka során igen kiváló embereket ismertem meg és független a segítség, a támogatás mértékétôl mindannyiuknak ôszinte köszönetem és
tiszteletem.
MÁS: még két örömteli eseményrôl tájékoztatom Önöket.
• Az egyik, hogy megkezdôdött az óvodánkban a központi
fûtés teljes korszerûsítése. A beruházás finanszírozása pályázati pénzbôl történik, amely pályázatot a Szent László Többcélú Kistérségi Társulási Tanács nyújtotta be.
• A másik, mint már arról korábban is tájékoztattam Önöket, az idei évben felújításra kerül a községi játszótér. A
képviselô-testület a játszótér felújításával az ózdi illetôségû
FA-FIRMA Kft-t bízta meg. Ez a beruházásunk is pályázati pénzbôl valósul meg, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 20 % önerôt kell biztosítani az elnyert, 80 %-kos támogatást viszont elôre meg kell finanszírozni. Mivel a mindenkori anyagi helyzetünk függvénye, hogy milyen munkálatokat tudunk elvégezni, ezért várhatóan a beruházás véglegesen csak szeptemberben fejezôdik be. Ennek ellenére a játékok elhelyezése néhány héten belül megtörténik és a gyermekek azokat birtokba is vehetik.
Boriszov Zoltán
polgármester

Köszönet a pedagógusoknak, a köztisztviselôknek
és az egészségügyben dolgozóknak!
„Keress olyan mestert, akinek szelleme
világos, tudása nagy és szíve jó!” Ezt
a gondolat egy arab filozófustól származik. A gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust pedagógussá teszik. Látszik, hogy milyen
nehéz mesterség, milyen komoly fel-

adat, milyen életre szóló hivatás a pedagógusi pálya. Nagy dolgokra, egyesek szerint a legnagyobbakra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, nevelik, miközben saját tudásukat osztják meg velük,
és a mindennapokban példaként állnak elôttük. Kevés olyan munka van,

ahol ennyi kudarc,   sokszor hiábavaló
erôfeszítés, ennek ellenére olyan sok siker, annyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. A pedagógusi munka olyan, mint a csendes esô: jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat, melyek magukba szívják a nedvességet, és késôbb

2010. július
ezért aztán akár szárazság idején is képesek termôre fordulni. Önkormányzatunk és a magam nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntöm óvodapedagógusainkat, iskolai tanítóinkat, tanárainkat Pedagógusnap alkalmából, további
munkájukhoz jó egészséget kívánok!
„Minden munka értékét a munkát
végzô keze nyoma adja.” (Széchenyi
István)
1992. óta minden év július 1-jén az
ország figyelme azokra irányul, akik
egyébként észrevétlenül dolgoznak. A
köztisztviselôk a köz szolgálatára esküdtek fel, fáradságos és komoly hivatást, életpályát választottak. Ez a
munka nagy kihívást jelent, hiszen az
egyik legnagyobb elvárás velük szemben az, hogy  mindig toleránsak, nyugodtak és megértôk legyenek, ismerjék
napra készen a – sûrûn változó – jogszabályokat, minden elôforduló területen tudjanak az állampolgároknak felvilágosítást, segítséget nyújtani úgy, hogy egyébként is egyre több és
sokrétûbb feladat hárul rájuk.  Munkájuk felelôssége abban is áll, hogy  magatartásuk véleményformáló erônek
számít. Tudom, hogy Baracska-Kajászó
Községek Körjegyzôsége köztisztviselôi
ezt a munkát tisztességgel, becsülettel és kitartóan végzik annak ellenére, hogy többször – sokszor indokolatlanul – negatív vélemény fogalmazódik meg a munkájukról. Mindennapi
helytállásuk példaértékû annak ellenére, hogy nincsenek könnyû helyzetben,
hiszen a megszorítások ôket is érintik,
a bizonytalanság pedig rossz közérzetet eredményez. A köztisztviselôk munkáját meg kell becsülni, nem szabad kiszolgáltatni ôket a felelôtlen döntéseknek, ki kell állni a pontos és minôségi
munkát végzô köztisztviselôi kar mellett. Kívánom a köztisztviselôinknek
azt, hogy ne veszítsék el soha a hitüket,
a nehézségek ellenére is legyen kitartásuk a becsületes munkához!
„Az ember annyit ér, amennyit használ.”
Semmelweis Ignác születésének (1818.
július 1.) évfordulóján ünnepeljük az
egészségügy és az egészségügyi dolgozók napját. Semmelweis korában, Magyarország egy európai birodalomnak, a Monarchiának a része volt. Az
erôforrások részben idegen érdeke-
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ket szolgáltak, a hazai oktatás és tudomány nem kapta meg a szükséges támogatást. Mégis voltak a Semmelweishez hasonló gondolkodású egyetemi
tanárok, rosszul fizetett orvosok, díjtalan gyakornokok, ápolók és ápolónôk,
akik vállukra vették az akkori egészségügyet, akik nagyon sokat adtak, és nagyon keveset kaptak cserébe. A gyógyítás „elöljárói” bebizonyították a ma is
idôszerû példát: egy életút akkor válik példaértékûvé, ha a történelem során az újra és újra ismétlôdô helyzetekben az illetô magatartása, értékrend-

je, kitartása megmutatja a helyes utat
az adott korban élô emberek számára. Kemény feladat az egészségügyben
dolgozni, hiszen a nap bármely órájában, percében „készen kell állni”, hiszen bármikor szükség lehet a segítségre,  életek mentésére. A munka szépségét csak az tudja értékelni, aki hivatásként és nem csak egy foglalkozásként
ûzi az emberorvoslást. Ezúton kívánok
az egészségügyben dolgozóknak munkájukhoz további erôt!
Boriszov Zoltán
polgármester

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK

Baracskán
Május 8-án vendégünk volt Földes László, HOBO!
Önálló elôadóestjén József Attila verseibôl összeállított „Tudod, hogy nincs
bocsánat” címû mûsorát láthattuk.  Ezt az elôadást eddig a 2005-ös premier óta 251 alkalommal élvezhette a nagyközönség, a baracskai volt a 252.
Így több mint ötvenezer emberhez jutottak el József Attila versei HOBO
elôadásában.
A vendégek egy kamara-elôadáson érezhették magukat, ahogy a mûvész
a prózai és zenei részeket váltogatta. A katartikusan felépített mûsort
Vidnyánszky Attila rendezte, a zenei alapokat a Hobo Blues Band tagjai játszották fel. Hobo  a teljes bevételt a SZEVASZ, a baracskai Faluházért Közhasznú Alapítványnak ajánlotta fel. Köszönjük!
A 75 perces nagyszerû elôadás alatt többször éreztem, hogy milyen különbözô
módon lehet értelmezni József Attila verseit, hogy milyen sokféleképpen lehet megfogalmazni ugyanazokat a sorokat.
Vasvári Béla
Faluházigazda
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Faluház szépítés és vállalati önkéntesség Baracskán
A társadalmi értékkel bíró önkéntes munkák iránt mostanában
egyre nagyobb érdeklôdést mutatnak a nagyvállalatok. Így van
ez annál a multi cégnél is (E.ON), ahol én dolgozom.
Munkatársaim körében már egy jó ideje ismert, hogy fontos
számomra a közösségben élés, közösséghez tartozás, és civilként kiemelten foglalkoztat saját környezetem közösségének
megismerése, építése (konkrét tevékenységként pl. a Filmklub
mûködtetése).
Amikor szóba került, hogy az éves tréning alkalmunkat vállalati
önkéntességgel kössük össze, megragadtam az alkalmat és témaként behoztam kicsiny falunkat, ahol van közösségi tér (pl. a Faluház), amely sokrétû társadalmi munkát tud biztosítani 60–70
embernek.
Így találkozott az E.ON személyzetis (HR-es) csoportja és Baracska 2010. június 9-én.
Ezen a napon sok szép felújítással és újítással gazdagodott Faluházunk és közvetlen környezete az E.ON társadalmi munkaerejének és anyagi támogatásának köszönhetôen. Az alapanyagok, eszközök és az elôkészítô munkák anyagi terhét is az E.ON
viselte. A megvalósításban a SZEVASZ Alapítvány és a Barátok
Klubja közremûködött.
Kollégáimmal együtt 8 csoportot alkottunk, melyek mindegyike
egy-egy tevékenység köré szervezôdött. Minden csoport munkáját egy-egy helyi segítô támogatta „szakmailag”. Mivel a dolgozó HR-es csapat nagy része nô volt, így a Barátok Klubjából
is elsôsorban nôi segítôk vettek részt, példát mutatva és bíztatva a hölgyeket, hogy nem lehetetlen küldetés a barkácsolás sem.
Tevékenységek szerint:
– két festegetô csoport megújította a külsô bejárati tartófák és
a Szaletli küllemét (szakmai segítô: Farkas Emese az Önkéntes
Központ Alapítványtól);
– egyik kertészkedô csoport rendbe tette a sziklakertet, gyomláltak és virágokat ültettek,  Huszárné Rózsika segédletével;
– egy másik kertészkedô csoport tujákat ültetett Szendrôi Júlia
(SZEVASZ Alapítvány)  vezényletével;
– egy barkácsoló nôi csoport vásáros asztalokat készített
Szabóné Molnár Kata bíztatásával és segítségével – a Falunapon
fel is avatjuk ôket;
– egy másik vegyes barkácsoló csoport összecsukható asztalokat készített Molnár Balázs szakmai felügyeletével;
– egy harmadik vegyes barkácsoló csoport a szaletli kemence
felöli oldalára felszerelhetô, mobil szélfogókat készített Vasvári
Béla faluházigazda iránymutatásával;
– egy sütô-fôzô csoport pedig gondoskodott a teljes csapat
ebédjérôl. Volt kemencében kenyérlángos sütögetés Kovács Zoli
pékkel és üstben gulyásfôzés Molnárné Bozai Erzsi segítségével.
A közös munka nem csak eredményes volt, de jó hangulatban is
telt és az együttmûködésünket javította. Kollégáim visszajelzése
szerint ez volt az eddigi összejöveteleink közül a leghasznosabb,
folytatásra érdemes.
A Faluház közösségi terét felújítva és gazdagítva egy napra az
E.ON munkatársai közösségünk tagjaivá váltak, s bízom benne
az önkéntes együttdolgozás élménye újabb önkéntes tevékenységeket szül majd, mi pedig megbecsülve a létrehozott értéket, vigyázva ôrizzük meg azt.
Tiszteletettel:
Vasváriné Édl Ágnes
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Kertmozi

Nyári magyar filmesték a szaletli alatt
A CinemaStar Kft-nek köszönhetôen idén nyáron alkalmunk nyílik arra, hogy esténként könnyed magyar filmeket
nézzünk.
A vetítések mindenki számára ingyenesek, s ezt a nyitottságot a helyszínnel is erôsítjük: a Faluház udvarán található
szaletli alá bárki esti sétája közben benézhet, ha tetszik vagy
kíváncsi, csatlakozhat.
A filmes szórakozás mellett jó hangulatú, vidám együttlétekre számítunk.

A falunapi program részeként a filmsátorban:
• július 10. szombat
14 óra: Szuperbojz
Kertmozi:
• július 17. szombat
20 óra: Hippolyt
• július 24. szombat
20 óra: Meseautó
• július 31. szombat
20 óra: Egy szoknya egy nadrág
• augusztus 7. szombat 20 óra: Egy bolond százat csinál
• augusztus 14. szombat 17 óra: A Black Rose vár titka
20 óra: Papírkutyák

Júliusi-augusztusi program:
Filmklub MATINÉ
• július 3. szombat
16 óra: Arthur és a villangók
(bemutatja: Rózsa Norbert)

Mindenkit szeretettel várunk!
Vasváriné Édl Ágnes
SZEVASZ Alapítvány
Baracskai Filmklub

ÓVODAI HÍREK

Ruhabörze és játék, iskolaszer gyûjtés
Bizonyára minden családnál számba
vették már a nyári, valamint a hûvösebb
idôre való ruhák használhatóságát, mi
az, amit még fel tud venni a gyermek, s
mi az, amit kinôtt és tovább lehet adni.
Július 24-én 9 órától 11 óráig a Faluházban ismét lehetôség lesz rá, hogy
a feleslegessé vált gyermek és ifjúsági ruhanemût, valamint egyéb általuk
használatos dolgokat (táska,  tolltartó,
cipô, játék, babakocsi, stb.) áruba bocsássák, s akinek ilyenekre van szüksége, azok megvehessék.
Éljenek a kedvezményes adás-vételi
lehetôséggel!
Sajnos az árvíz kegyetlen pusztítást, károkat okozott az ország különbözô részein. Bízom benne, hogy e sorok olvasásakor már mindenütt megkezdôdhetett
a helyreállítási munka. Akik valamilyen
formában segíteni kívánnak, sokféle
módon találnak rá lehetôséget.
Az árvíz sújtotta részeken az idei nyáron biztosan kevesebb idô és pénz jut
a gyermekekre, akiknek az ôsszel ismét
óvodába, iskolába kell járniuk, s a tanévkezdés újabb kiadásokkal jár. Ezért
játék, tanszer, iskolásoknak való felszerelések gyûjtését kezdeményezem. Biztosan több gyermeknek van megunt játéka, plüss állatkája, vagy már éppen
kinôtt abból a korból, hogy elôvegye a
babát, macit, legót és egyéb játékokat,
de a segítség érdekében  megválna tôle.
Talán akad 1–2 üres füzet, rajzlap, nem
használt grafit- és színes ceruza, zsír-

kréta, toll, vízfesték, gyurma, jegyzettömb, vonalzó, még jó állapotban lévô
tolltartó, iskolatáska, stb. is.
Az adományok ugyancsak július 24-én
9–11 óráig adhatók le a Faluházban.
Településünkön a Váli-víz melletti területeket érintette az árvíz. Ismereteim
szerint lakóházba sehol sem tört be a
víz, a felázások miatt viszont épületekben is keletkeztek károk, a pincékbôl,
melléképületekbôl sajnos több helyen
is szivattyúzni kellett a vizet. Azokon
a választott önkormányzati vezetôkön
kívül, akiknek törvényi kötelezettsége a katasztrófa-elhárítás irányításában és végrehajtásában részt venni, fizikai erônlétüktôl, egészségi állapotuktól
függôen a lakosság részérôl is nagyon
sokan segédkeztek a homokzsákok töltésében, kihelyezésében. Ezért minden
segítônek  köszönet jár!
Azok az ingatlantulajdonosok azonban,
akiknek udvarát, kertjét elárasztotta a
víz, még nagyon sokáig viselik hátrányos következményét. Ugyanis a konyhakerti növények és terméseik – melyek sokak számára biztosították az
élelmezési
alapanyagokat – tönkrementek, folyamatosan pusztulnak ki a
gyümölcsfák is.   A talaj szennyezetté
vált, ami a melegben bûzlik, rengeteg
a béka, a járdán és az udvarokban, kertekben néha alig lehet tôlük lépni, de
legfôképp a szúnyogok veszélyesek, estefele szinte lehetetlen a szabadban tartózkodni (pedig munka van bôven), mi-

vel csípésük komoly bôrproblémákat,
bôrfertôzést okoz.
Így hát az árvíz levonulásával is van és
lenne is tennivaló. Sürgôsen intézkedni kellene a szúnyogirtásról, hathatósan fel kellene lépni a Váli-víz medre
falun belüli és kívüli szakaszának kitisztíttatása végett. Gondoskodni kellene a
Kis-kanális tisztításáról, szintezésérôl,
folyamatos rendbetételérôl. Akkor talán elkerülhetôk lesznek a hasonló károkat okozó áradások.
Reménykedjünk, hogy rövidesen mindenre sor kerül, s a károsultakra is nyugalmasabb idôszak következik! Addig
is segítsük ôket, ahol, és amivel tudjuk!
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
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A Baracskai Óvódás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Tisztelt szülôk és baracskaiak!
Törvényi és alapszabályi kötelezettségünknek eleget téve, mellékelten
közzétesszük A Baracskai Óvódás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009.

évi mérlegét és eredménykimutatását,
azonban a száraz tényeken kívül úgy
gondolom, az alapítvány tényleges
mûködésérôl is beszámolnék.
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Az alapítvány mûködését 2008. decemberében kezdte meg, majd ezt
követôen 2009. tavaszán már megrendezésre is került az óvoda, a
szülôi munkaközösség és az alapítvány közös hagyományteremtô
rendezvénye, a Tavaszváró Családi Délután. A kellemes márciusi
szombaton (amelyet terveink szerint minden évben a húsvét elôtti
hétvége szombatján szeretnénk megtartani) sok gyerek látogatott el
szüleivel, nagyszüleivel vagy rokonaival. Ezen a
rendezvényen az óvónénik kézmûves foglalkozásokat tartottak a
gyerekeknek, a Búzavirág szakkör pedig gyöngyös tojásokat készített a nagyobb testvérekkel. Volt arcfestés, bûvész, táncház és még
sok minden más.

2009-ben (szintén hagyományt teremtve) a ballagó óvodások emlékkönyvet kaptak, amit
az alapítvány finanszírozott, és amit természetesen megkaptak a 2010. évben ballagó gyerekek is. Ez ballagási verseket, meséket tartalmazó
könyv, amelyet az óvónénik személyre szabottan töltenek ki minden gyereknek, beleragasztják az óvoda, az óvodai szoba és a gyerekek fényképét is.
A nyár elteltével kezdôdött az új óvodai év, amely rendezvényeihez az alapítvány szintén
támogatást nyújtott. Ilyen volt például a karácsonyra való készülôdés, ahol a gyerekek a
szüleikkel együtt készíthettek az óvodában mindenféle, az ünneppel kapcsolatos apróságot, és amelynek anyagköltségét az alapítvány magára vállalta.

2010-ben szintén megrendeztük a családi délutánunkat, amely a
Faluház foglaltsága miatt május 15-én került megrendezésre. Bár
a programok sokfélék voltak – arcfestés, kézmûves foglalkozások,
ismét volt bûvész, ügyességi játékok –, az esô sajnos elmosta a családi napot és csak nagyon kevesen jöttek el.

A gyereknap alkalmából 8 db új, fém talicskával leptük meg a gyerekeket, és terveink
szerint június végén végre elkészül a gyerekeknek a közlekedési út is, amelyhez az önkormányzat az orvosi rendelô mögötti területet biztosította, feltöltötte, bekerítette,
parkosította. Terveink szerint a most elkészülô úthoz a következô óvodai évben házikókat is építenénk, hogy a közlekedési út még életszerûbb legyen.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden baracskainak, legyen
az bármelyik óvodás gyerek szülôje,
nagyszülôje, rokona; a helyi vállalkozóknak, boltosoknak, zöldségeseknek
akiknek köszönhetôen az óvodás gyerekek mikulás csomagot kaptak, vagy
egy-egy rendezvényt, kezdeményezést
nagylelkûen támogattak! Külön köszönet az önkormányzatnak, hogy a köz-

lekedési úthoz a területet az óvodának
adta, a területet rendbe tette, valamint
a képviselô testületnek is, hogy a közlekedési út kivitelezését 30 000 forinttal támogatta.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
az óvó néniknek is, hogy szabadidejüket áldozták azért, hogy a gyerekeknek
színvonalas programokkal kedveskedjünk.

Kérjük lehetôségeikhez képest a
jövôben is támogassák munkánkat,
hogy gyermekeik, unokáik egy egyre
szebb és jobb óvodában tölthessék napjaikat.
Köszönettel:
Kovács Tamásné
A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
kuratóriumi elnöke
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Egyház, Köszönetnyilvánítás, Közérdekû

EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
XVI. Benedek június 11-én mintegy tizenötezer pap jelenlétében lezárta a papság évét
A papság évének szándéka az volt, hogy
„új módon mutassa be a papi szolgálat
nagyságát és szépségét”, megerôsítse
szolgálatukban a lelkipásztorokat, és új
örömöket adjon nekik – hangsúlyozta
a pápa. Kiemelte azt is: az egyház feladata az, hogy a hitet megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól.
Június 29. – Szent Péter és Pál apostolok ünnepnapja
„Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van.”
„Emberileg nézve soha nem érte nagyobb csapás az Egyházat kétezer éves
zarándokútja folyamán, mint akkor,
amikor a hagyomány szerint ugyanazon a napon elveszítette két oszlopát,
Pétert és Pált.
A két oszlop nem kidôlt, hanem most

Köszönetnyilvánítás
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Számunkra, Te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, akár a csillagok.„

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
osztálytársaknak, sporttársaknak és
ismerösöknek, akik JUHÁSZ ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RAFFAEL JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Raffael család és Ilonka

vált csak igazán megingathatatlanná.
Életük nem megszakadt, hanem feljutott a csúcsra, a végsô kiteljesedésre.
Valójában csak a halál nyomhatja rá
életünkre, munkásságunkra a hitelesítô
pecsétet. De nem akármilyen halál, hanem egyedül az, amelyet szeretetbôl
vállalunk. Egész életünkben arra kellene törekednünk, hogy a halál olyan
állapotban érjen bennünket, amikor
„Krisztust mindenekfölött, testvéreinket pedig ôérte ugyanazon szeretettel”
szeretjük.
A szentek halálában mindig megdicsôül
az Isten. Hitvallásuk és szeretetük
maximumát nyújtva lépnek be Isten dicsôségébe, s ekkor nem csupán
elôttük tárul ki az ajtó a mennyben,
hanem Isten elôtt is, hogy ô maga lép-

hessen be abba a közösségbe, ahol éltek. Szent Péter és
Szent Pál ilyen nyitott ajtó
marad az ég és föld között az utolsó napig. Életpéldájuk, tanúságtételük, tanításuk által Isten lép be az ô Egyházába,
erôt, bátorítást és mennyei vigasztalást
nyújtva neki.”
Barsi Balázs atya

Böjte Csaba atya kezdeményezésére indult el a www.ilyenazenpapom.hu világhálós oldal. Itt a hívek kifejezhetik szolidaritásukat a papság mellett,
hogy ellensúlyozzák a médiából hallható – sokszor eltúlzott – negatívumot.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

KÖZÉRDEKÛ

Buszmenetrend

Alba Volán Zrt. helyi menetrend – Baracska
Érvényes: 2010. május 30-tól
Frissítve: 2010. május 27.
Vasúti megállóhely
03:45 munkanapokon
04:50 naponta
05:20 munkanapokon
05:50 munkanapokon
06:25 munkanapokon
06:55 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 	
22:50 munkanapokon 	
23:25 munkanapokon 	
23:50 munkanapokon 	
idô
00
02
04
06
08

megállók
Vasúti megállóhely
Alcsútdobozi útelág.
Kossuth u.
Községháza
Sportpálya

Sportpálya
03:25 munkanapokon
04:22 naponta
05:10 munkanapokon
05:32 munkanapokon
06:05 munkanapokon
06:35 munkanapokon
07:05 naponta
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
22:15 munkanapokon
23:05 munkanapokon
23:35 munkanapokon
idô
00
02
04
06
08

megállók
Sportpálya
Községháza
Kossuth u.
Alcsútdobozi útelág.
Vasúti megállóhely
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Hirdetés

2010. július

Gyógyszertári
ügyelet
JÚNIUS
26-27: Martonvásár
JÚLIUS
3-4: Ráckeresztúr
10-11: Ercsi
17-18: Martonvásár
24-25: Ráckeresztúr
31: Ercsi
AUGUSZTUS
1: Ercsi
7-8: Martonvásár
14-15: Ráckeresztúr
20-21-22: Ercsi
28-29: Martonvásár
SZEPTEMBER
4-5: Ráckeresztúr
11-22: Ercsi

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

Szerkesztô:
Rovatvezetôk:
Hirdetésfelvétel:

Impresszum
havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Vasvári Béla
Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: augusztus 18. (szerda)
Várható megjelenés: szeptember 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

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

