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Önkormányzati hírek

Polgármesteri program
Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének 2010. október 14-én tartandó ülésére

Az elkövetkezendô négy év fôbb megoldandó feladatait az
alábbiakban látom, természetesen a megvalósítás sorrendje,
annak tartalma, esetleges elmaradás a mindenkori költségvetési év anyagi lehetôsége függvényében, ill. a képviselôtestület döntésének alapján változhat.
Elsô és talán legfontosabb feladatnak tartom továbbra is az
utcák járhatóságának biztosítását. Törekednünk kell arra,
hogy a földes utak aszfaltozása mellett a régi, már megkopott aszfaltos útjaink közül is egy-egy felújításra kerüljön. A
2010-es év nyara tanúbizonyságát adta annak, amelyet régóta tudunk, hogy a településen nagyon sok helyen nem megoldott a vízelvezetés kérdése. Ezt két irányból kell megközelítenünk, egyrészt az önkormányzati árkainkat nekünk kell
karbantartanunk, ill. a körjegyzôségünk közremûködésével
el kell érnünk, hogy az állampolgárok is hatékonyabban tegyenek eleget ilyenfajta kötelezettségeiknek.
A hatékonyabb energiafelhasználás érdekében, ha lesz pályázat, pályázati úton, ha nem lesz pályázat, kisebb léptékben, de saját erôbôl is el kell kezdeni az óvodánk és iskolánk
elavult nyílászáróinak cseréjét. Itt említem meg, hogy már
elkezdôdött kistérségi szinten az a felmérés, amely arra hivatott, hogy a térségben lévô közintézmények jelenlegi fûtési
rendszerét más, alternatív energiahordozókkal biztosítsuk.
Több információ van arra vonatkozóan, hogy meg kell vizsgálni az intézmények kistérségi fenntartásának elônyeit, hátrányait és a vizsgálat után ésszerû döntést hozni a további
mûködtetésükrôl. Ide tartozik azon igény is, hogy vizsgáljuk
meg, hogy hogyan lehetséges a velencei járóbetegellátó központhoz történô csatlakozás. Itt meg kell, hogy jegyezzem,
Baracska község önkormányzatának élô társulási megállapodása van Ercsi város, Ráckeresztúr község, Kajászó Község
önkormányzataival az Ercsiben épülô járóbetegellátó központ építésére, ill. annak mûködtetésére.
Meg kell vizsgálni annak a lehetôségét, hogy a településen
milyen módon javítható a közbiztonság helyzete. A rendôr
kérdése véleményem szerint nem önkormányzati feladat, viszont a polgárôrség nagyobb támogatásával, a település egészének vagy egy részének kamerával való felszerelésével javítható lehet a közbiztonság.
Hosszú vajúdás után most már végre el kell érnünk, hogy
több utca névváltoztatása megtörténjen. Kezelhetetlen és kaotikus a helyzet az Aradi, ill. a Tompa utcában.
Igényként jelentkezik, hogy a település több pontján alakítsunk ki kisebb pihenôhelyeket.
Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a nyilvánosság biztosítására. Javítanunk kell a honlapunk minôségén, valamint a
település több pontjára kell hirdetôtáblát elhelyezni, hogy
azok az emberek, akik nem rendelkeznek számítógéppel,
internettel, a napi aktuális eseményekrôl tájékozódni tudjanak.
A gazdasági válság hatására Baracska községben is jelentôsen
emelkedett a munkanélküliek száma. Foglalkoztatásukat
a munkaügyi központtól kapott támogatásokkal oldottuk
meg. Gondot okoz viszont, hogy a nagy számban alkalmazott közmunkások munkával történô ellátása hogyan történ-

jen. Egyrészt gondot jelent a felvett dolgozó részére biztosítani a minimális munkafeltételeket (szerszámok, munkaruha, szociális blokk, raktár, mûhely). Gondot jelent továbbá,
hogy a munkanélküliek döntô többsége szakképzetlen, vagy
olyan szakmával rendelkezik, amelyet mi hasznosítani csak
ritkán tudunk. Ezen okok miatt elgondolkodtató, hogy esetleg létrehozunk egy un. gazdasági, mûszaki ellátó szolgálatot, közismert nevén GAMESZ-t, amelynek a vezetôje célirányosan tudja a munkaerôt az elvégzendô feladatok ismeretében csoportosítani, mozgósíthatóak nagyobb volumenû
intézmény-fenntartási munkákra. Elképzelhetônek tartom
viszont azt is, és erre már van példa egy szomszédos településen, hogy egy vállalkozóval láttatjuk el a település karbantartási, közterület fenntartási feladatokat, aki az általunk
meghatározott feladatokat elvégzi, és köteles foglalkoztatni
azt a bizonyos létszámú munkanélkülit, amelyet a feladat elvégzéséhez számára megigényelünk. Ebben az esetben úgymond megmenekülhetünk a gép beszerzés költségeitôl, javítási költségektôl stb.
Az elmúlt ciklusban kétszer próbálkoztunk az orvosi
rendelônk helyzetének javításával. Ennek ellenére az orvosi
rendelônk korszerûtlenségén, elavultságán nem sikerült javítani. Továbbra is fontosnak tartom, ha nem pályázati úton,
akkor saját erôbôl a rendelôk és a váróterem, valamint a
mosdók felújítását, akadálymentesítését.
A megoldandó feladatok közé sorolom a Kossuth utcát és
a Széchenyi utcát összekötô kis köz felújítását. A jelenlegi
járda megsüllyedt, repedezett, balesetveszélyes. Úgy gondolom, mindenképpen szélesíteni kellene, hogy az egymással
szembejövô gyalogos forgalom elférjen, valamint, mivel egy
hosszú járdaszakaszról van szó, megoldható legyen annak
gépi hó mentesítése, jég mentesítése is.
Lezáratlan dolog még, amelyre ennek a ciklusnak az elején
pontot kell tenni, a gyermek és közétkeztetés kérdése. Véleményem szerint a gyermekétkeztetés jelenlegi formájában
mûködtethetô, természetesen azok után, miután a képviselôtestület meggyôzôdött az ellátás jelenlegi elônyeirôl, színvonaláról és gazdaságosságáról. A közétkeztetésnél viszont valamilyen megoldást kell találni, hiszen azoknak az idôseknek
és rászorultaknak, akik nem tudják önmaguk megoldani az
ebédszállítást, jelenleg a Szociális Segítô Szolgálat munkatársai hordják az ebédet önkormányzatunk autójával. Ez nagy
gondot jelent higiéniai szempontból és más munkaszervezési okokból.
Természetesen amit a választási programomban is hirdettem,
szeretném mindenképpen megvalósítani, hogy befejezôdjék
a játszótér térburkolása, az önkormányzat épületének a
tetôcseréje, valamint elkészüljön a hivatal melletti üres ingatlanon egy községi parkoló. Mindezek mellett az anyagi
lehetôségek függvényében támogatni fogom mindazon javaslatokat, amelyeket képviselô társaim a programjaikban
meghirdettek, valamint egyénileg tettek javaslatként a polgármesteri programom, illetve a képviselô-testület 4 éves
gazdasági programjának összeállításához.
Végül, de nem utolsó sorban arról, hogy szeretném elérni
azt, tekintettel az állampolgárok nehezedô életkörülménye-
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ire, hogy 2011. évre a képviselô-testület adómérték emelést
ne hajtson végre, ill. bizonyos szociális juttatásokat csoportosítson úgy át, hogy tényleg a legrászorultabbak részesüljenek támogatásban.
Úgy gondolom, ezen program végrehajtása után újból hoz-

zájárulunk Baracska község fejlôdéséhez, amelyre a megbízatásunkat kaptuk a választópolgároktól.
Baracska, 2010. október 14.
Tisztelettel: Boriszov Zoltán polgármester

Képviselô-testületi hírek
A 2010. október 3-ai önkormányzati választásokat követôen október 14-én tartotta alakuló ülését Baracska Község Önkormányzat képviselô-testülete. Bíztató,
hogy az ülésen szép számban jelentek meg érdeklôdök, remélem ez a továbbiakban is így lesz.
• A korelnök nyitotta meg az ülést.
Köszöntôjét követôen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatót
adott a választás eredményérôl majd
átadta a megbízólevelet a megválasztott polgármesternek és a mandátumot kapott képviselôknek.
• Az eskü letétele után Boriszov Zoltán
ismertette polgármesteri programját.
(A programot e hírek után olvashatják.)
• Az alpolgármester megválasztása következett, ami a jogszabályi
elôírásoknak megfelelôen titkos szavazással történt, így szavazatszámláló
bizottságot kellett választani.
• A szavazatszámláló bizottság elnökének Tóthné dr. Kolumbán Ottilia,
tagjainak dr. Mayer András Gyula és
Szûcs Norbert képviselôk lettek megválasztva.
• A törvény szerint az alpolgármester
személyére a polgármester teszi a javaslatot. A polgármester ismertette, hogy a választáson legtöbb szavazatot kapott képviselôt, dr. Herczeg
Józsefet javasolja az alpolgármesteri
tisztségre. Következett a titkos szavazás, majd a szavazatszámláló bizottság elvégezve feladatát ismertette az
eredményt; a javasolt személy nem
kapta meg a megválasztásához szükséges minôsített többségi szavazatot.
Mivel településünkön egy alpolgármestert a képviselôk közül kötelezô
választani, újabb személyre kellett javaslatot tenni a polgármesternek. A
következô legtöbb szavazatot mel�lyel képviselôvé vált dr. Mayer András Gyula kapta, de nála az önkormányzati törvény szerint úgynevezett összeférhetetlenségi eset áll fenn,
ezért nem választható alpolgármesterré. Így a polgármester az önkormányzati választásokon sorrendben
következô számú szavazatot kapott
Pintérné Bernyó Piroska személyére
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tett javaslatot. Ismét titkos voksolás,
eredményhirdetés, megint minôsített
többség hiánya miatt nincs megválasztott alpolgármester. A kapott szavazatok aránya alapján a következô
javaslatát Becsei Andrásnéra tette a
polgármester. Megint titkos szavazás, majd a bizottság elnöke ismertette, hogy a jelölt a minôsített többséget jelentô 4 igen szavazattal alpolgármesterré lett választva.
•K
 övetkezô napirend a polgármester illetményének megállapítása
volt. Ehhez az 1992. évi XXIII. és
az 1994. évi LXIV. törvény elôírásait
kellett figyelembe venni, melyek
alapján illetményét 328 525 Ft és
425 150 Ft között lehet megállapítani. A képviselô-testület a polgármester illetményét 6 igen szavazattal (a
polgármester tartózkodott a szavazásnál) havi bruttó 386.500,- Ft-ban
határozta meg, ami megegyezik korábbi illetményével.
•A
 polgármester költségtérítését szintén törvény szabályozza, ami bruttó illetményének 20–30%-a között lehet és jövedelemadó-köteles.
A képviselô-testület a polgármester
havi költségtérítését 6 igen szavazattal (a polgármester tartózkodott
a szavazásnál) illetménye 25%-ában,
azaz 96 625 Ft-ban határozta meg, ez
is megegyezik korábbi költségtérítésének összegével.
• Az elôzô képviselô-testület a polgármester jutalmazásának lehetôségére
az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a polgármester bruttó bére
háromszorosának megfelelô összegû
jutalomkeretet tervezett be, amit a
jelenlegi képviselô-testület döntéséig zárolt. A képviselô-testület 6 igen
szavazattal (a polgármester tartózkodott a szavazásnál) úgy döntött, hogy
most nem kíván a polgármester részére jutalmat megállapítani.

• Következô napirendként az alpolgármester tiszteletdíja került megállapításra, melyet szintén a fentebb említett törvények szabályoznak. Így
Baracskán havi bruttó 173 925 Ft és
251 225 Ft között állapítható meg
az összeg. A társadalmi megbízatású alpolgármester kérésére azonban a
képviselô-testület kevesebb tiszteletdíjat is megállapíthat. Mivel a megválasztott alpolgármester nyilatkozott,
hogy illetményét kevesebb összegben
– az elôzô ciklus alpolgármesterének
tiszteletdíjával megegyezôen – bruttó
80 000 Ft-ban kéri megállapítani, a
képviselô-testület egyhangúlag megszavazta az összeget.
• Az alpolgármester költségátalányának megállapítására is a törvényi elôírásokat kell alkalmazni, ami
bruttó tiszteletdíja 10–20 %-ának
megfelelô összeg lehet és jövedelemadó-köteles.
• A képviselô-testület 5 igen és 2 nem
szavazattal az alpolgármester költségtérítését tiszteletdíja 10 %-ában, azaz
8 000 Ft-ban határozta meg. A határozat meghozatalánál igennel szavazott: Becsei Andrásné, dr. Herczeg
József, dr. Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, nemmel szavazott: Boriszov Zoltán,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, mivel
ôk a 20 %-os költségtérítésre tett javaslatot támogatták.
• A képviselô-testület egy bizottságot
hozott létre, Pénzügyi-, Informatikai- és Településfejlesztési Bizottság
elnevezéssel. A bizottság elnökének
Pintérné Bernyó Piroskát, tagjainak:
dr. Mayer András Gyula és Szûcs
Norbert képviselôket választotta.
• A képviselôi tiszteletdíjat is törvényi keretek között lehet megállapítani. Baracskán bruttó 50 245 Ft ös�szeghatárig lehetne képviselôi tiszteletdíjat, továbbá a bizottság elnökének és tagjainak 22 610 Ft összeghatárig tiszteletdíjat megállapítani. Úgy
döntött a képviselô-testület, hogy
sem a képviselôknek, sem a bizottság elnökének és tagjainak nem állapít meg tiszteletdíjat. (A tiszteletdíj
ellen szavazott: dr. Herczeg József,

4
dr. Mayer András Gyula, Pintérné
Bernyó Piroska, Szûcs Norbert,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tiszteletdíj megállapítására szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán.)
• 6 igen szavazattal döntött a képviselôtestület arról, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletének ellátására (tanácskozási és szavazati joggal) Becsei
Andrásné alpolgármestert jelöli ki.
(Becsei Andrásné tartózkodott a szavazásnál.)
• Teljes egyetértésben döntött a testület arról, hogy a vörösiszap-katasztrófával sújtott Devecser és Kolontár
települések támogatására 25-25 ezer
forint pénzbeli támogatást nyújt,
melynek fedezetéül az idei költségvetésben tervezett, de a most megala-
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kult testület által igénybe nem vett
képviselôi tiszteletdíjakat jelölte meg.
•E
 gyebek napirendben egyhangúlag döntött a képviselô-testület a
következô ülés idôpontjáról, mely
2010. október 28-a. Tárgyalandó napirendi pontok: Tájékoztató közvilágítás korszerûsítésének lehetôségérôl,
az önkormányzati és feladat-ellátási szerzôdések áttekintése, 2010. november, december havi testületi ülések munkatervének összeállítása, az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállításához
szükséges elôzetes döntések meghozatala, egyebek. Testületi ülés elôtt az
intézmények vezetôivel találkozik a
képviselô-testület, hogy tájékozódjon
az intézmények jelenlegi helyzetérôl.
•A
 polgármester tájékoztatást adott
arról, hogy az Országút Székesfehérvár felé vezetô oldalán lévô buszmeg-
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állóhoz tervezett fedett váró szakhatósági engedélyeztetése megtörtént.
A nagyfeszültségû felsô vezeték közelsége miatt azonban kisebb módosításokat kell végezni, emiatt késik a
kivitelezése.
Tisztelt Olvasók!
A képviselô-testületi hírek Kidobolóban való közzétételét az alpolgármester
kapta feladatul.
Elnézést kérek, hogy a fentiekben a
megszokottnál kicsit részletesebben
közlöm egy-egy döntés körülményeit,
de úgy gondolom, ez szükséges ahhoz,
hogy akik nem jártasak az önkormányzatok mûködésével kapcsolatos jogszabályokban azok is tudják, hogy milyen lehetôségek mérlegelésével hozta
meg elsô döntéseit az újonnan alakult
képviselô-testület.
Becsei Andrásné

Körjegyzôi sorok
Tájékoztatom Önöket, hogy Baracskán a 2010. október 3-án
megtartott önkormányzati választás eredményes és jogszerû
volt, sem a szavazóköri, sem az összesített eredmény ellen
nem érkezett fellebbezés, ezért az eredmény jogerôssé vált.
A szavazóköri jegyzôkönyvek összesítését követôen a polgármester jelöltekre az alábbi érvényes szavazatok érkeztek:
a) Boriszov Zoltán független jelölt: 521 érvényes szavazat
b) Dombai János független jelölt: 182 érvényes szavazat
c) Nagy-Miklós János független jelölt: 327 érvényes szavazat
Baracska Község Helyi Választási Bizottsága a 28/2010(X.4.)
sz. határozatával megállapította, hogy Baracska községben a
2010. évi polgármester választás eredményes volt, a megválasztott polgármester neve: BORISZOV ZOLTÁN.
A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzôkönyvek
összesítését követôen a képviselô-választás során leadott érvényes szavazatok az alábbiak szerint alakultak:
01. A
 ndó Mihályné független jelölt: 234 érvényes szavazat
02. B
 ecsei Andrásné független jelölt: 398 érvényes szavazat
03. C
 sapó András JOBBIK jelöltje: 326 érvényes szavazat
04. C
 seh József független jelölt: 352 érvényes szavazat
05. D
 örömbözi András független jelölt: 286 érvényes szavazat
06. F
 ejes Csaba független jelölt: 176 érvényes szavazat
07. G
 alántai Gábor Knut független jelölt: 153 érvényes szavazat
08. d
 r. Herczeg József független jelölt: 487 érvényes szavazat
09. d
 r. Mayer András Gyula független jelölt: 403 érvényes
szavazat
10. Mádi Csaba független jelölt: 164 érvényes szavazat
11. Merkl Józsefné független jelölt: 157 érvényes szavazat
12. Molnár Balázs független jelölt: 281 érvényes szavazat
13. Pintérné Bernyó Piroska független jelölt: 401 érvényes
szavazat
14. S zabó Domokos Béla független jelölt: 163 érvényes szavazat

15. S zücs Norbert független jelölt: 369 érvényes szavazat
16. Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia független jelölt: 363 érvényes szavazat
17. V
 asváriné Édl Ágnes független jelölt: 201 érvényes szavazat
A választáson megjelent választópolgárok száma: 1044
fô, amely a 2165 fô választójoggal rendelkezôk számának
48 %-a.
Baracska Község Helyi Választási Bizottsága a 29/2010.
(X.4.) sz. határozatával megállapította az egyéni listás
képviselô-választás eredményét, mely szerint az egyéni listán
megválasztott – mandátumot szerzett – helyi önkormányzati képviselô-testület tagjai:
1. dr. Herczeg József független jelölt
2. dr. Mayer András Gyula független jelölt
3. Pintérné Bernyó Piroska független jelölt
4. Becsei Andrásné független jelölt
5. Szücs Norbert független jelölt
6. Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia független jelölt
Tájékoztatom Önöket, hogy a Cigány kisebbségi önkormányzati választás is eredményesen zajlott, mind a négy jelölt, Oláh Róbert RODOSZ jelölt, Oláh László RODOSZ
jelölt, Oláh András RODOSZ jelölt és Oláh József szintén
RODOSZ jelölt szerzett mandátumot, tehát ôk alkotják
Baracskán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselôtestületét.
A megválasztott polgármesternek és minden megválasztott
önkormányzati, valamint cigány kisebbségi önkormányzati
képviselônek jó egészséget kívánok munkájukhoz!
Itt is szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak, a szavazatszámláló bizottságok (beleértve a delegáltakat is) elnökeinek és tagjainak, valamint Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôsége
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köztisztviselôinek – az önkormányzati választások lebonyolítása során – végzett lelkiismeretes munkáját. Köszönet
azon intézményvezetôknek, valamint fizikai alkalmazottaknak is, akik – mint ahogy eddig is – biztosították részünkre
a szavazás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket.

Köszönet illeti meg a Tavaskert dolgozóit, akik finom ebédjükkel gondoskodtak a résztvevôk étkeztetésérôl.
Baracska, 2010. október 20.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyzô (HVI vezetô)

Képviselôi sorok
Tisztelt Olvasók!
Köszönetemet szeretném kifejezni azon
választópolgároknak, akik a 2010. október
3-ai szavazatukkal ismételten – immár a 6. ciklusra – Baracska Község
Képviselô-testületének tagjává választottak. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy 18 évi képviselôi munkámat
követôen ismételten bizalmat kaptam
Önöktôl, méghozzá igen nagy számban. Ezzel a bizalommal – mint eddig
is – nem visszaélni, hanem élni szeretnék.
Új feladatom lett a testületben, melyet nagy örömmel vállaltam. Az önkormányzati törvény csak egy bizottság
létrehozását teszi kötelezôvé minden
településen, méghozzá a pénzügyi bizottságét, s én ennek a bizottságnak az
elnökeként szolgálhatom a következô
ciklusban szülôfalumat.
A feladat új, de a terület nem. Eddig
is – mint alpolgármester – rendszeresen részt vettem a község költségvetésének összeállításában, módosításában, most azonban ehhez felelôsséget is
kaptam. Felelôsséget olyan értelemben,
hogy nyújtsak segítséget a Polgármesteri Hivatal e területtel foglalkozó szakembereinek a munkájához, a képviselôtestület munkájához, és elsôsorban a
községben lakók elképzeléseinek megvalósításához, s kísérjem figyelemmel a
testület e területre vonatkozó döntéseinek végrehajtását. Egyszerûen megfogalmazva segítsek gazdálkodni – a bizottság többi tagjával közösen.
Természetesen pénzt „gyártani” a pénzügyi bizottság sem tud, ám az államtól,
az állampolgároktól befolyó összegek
ésszerû, törvényes felhasználásában,
a kínálkozó lehetôségek kiaknázásában nagy segítségre lehet. S úgy gondolom, bizottságunk megfelel majd ennek
a feladatnak. Biztosíték erre a bizottság tagjaként még két képviselô társam
– Dr. Mayer András és Szûcs Norbert
személye is. Elôbbi nagyfokú tapasztalatával, gyakorlatiasságával, utóbbi a
jövô nemzedékének lendületével, a változások szorgalmazásával.

zált mûködtetése ugyanúgy, mint a Faluházban lévô Teleház nagyobb arányú
Baracskán e bizottságnak a neve: Pénz- kihasználtságának elérése, a Kidoboló
ügyi-, Informatikai- és Településfejlesz- megjelenési lehetôsége, s továbbra sem
mondtam le a kábeltelevízió helyi csatési Bizottság.
Vagyis nem csak a költségvetés „gon- tornájának lehetôségérôl.
dozása” a feladat, hanem a község fej- S mint eddig is, ezután is rendszeresen
lesztése lehetôségeinek megkeresé- tájékoztatni fogom Önöket e lap hasábse, s azok javaslata a képviselô-testület jain, csak most nem a testület, hanem
felé. Hiszen a döntések továbbra is a bizottságunk munkájáról, terveirôl.
Tehát újult erôvel, lendülettel, terképviselô-testület kezében vannak.
Az informatikai területet szintén na- vekkel vágok bele az Önök jóvoltából
gyon fontosnak tartom. Akik régrôl is- megkapott képviselôi munkámba.
Pintérné Bernyó Piroska
merik munkámat, tudják, mindig híve
képviselô
voltam a nyilvánosságnak, méghozPénzügyi-, Informatikai- és
zá az érzelmektôl mentes, tárgyilaTelepülésfejlesztési Bizottság Elnöke
gos tájékoztatásnak. Ebbe beletartozik
a község honlapjának mindig aktuali- 					
		
Országos Rendôrfôkapitányság hírei

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások

jármûvezetôknek és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli idôszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és
látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a jármûvezetôknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjármûveket – fôleg hosszabb autóút elôtt – ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok,
a világítás és a fékrendszer ellenôrzése.
A téli közlekedés kapcsán ezek mel-

lett a gépkocsival történô közlekedés fontos kelléke lehet a jól mûködô
ablaktörlô, a jégkaparó, a jégoldó spray,
a megfelelô ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítô. Az ablaktörlô gumikat
már a tél beállta elôtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem
töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenôrizni kell a
pólusok és vezetékek állapotát,
ha pedig huzamosabb ideig
nem használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen
tárolni.
A téli idôszakban a látási viszonyok gyakran ros�szak, korán sötétedik, hos�szabb ideig kell használni a
gépjármû
világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelôen
mûködjenek. A fényszórókat és a
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell
tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési
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távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manôverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban
nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat és könnyen
kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le
a fékrôl, hozzuk egyenesbe az autót, és
csak akkor fékezzünk, amikor az autó
már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja
ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást,
amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezetô éles helyzetben is tudni fogja mit kell tennie, ha a
jármû megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7
fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli
hômérsékleten megmerevedik, nagyon
kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel
szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hômérsékleten megnô a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül
alacsony hômérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2–0,3 barral legyen magasabb,
mint a nyári abroncsokban, mert a túl
alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy
azok igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak:
a négy évszakos gumi nem helyettesíti
ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb,
mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró

ORFK
esetén jó szolgálatot tehet a hólánc,
melyet érdemes a hajtott tengelyen
lévô kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és
levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon
problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben
kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben
a „Hólánc használata kötelezô” táblát kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata kötelezô vége” tábláig – csak olyan jármûvek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzôtáblát közúti határátkelôhelyen
helyezték el, csak azok a jármûvek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton
szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
• Huzamosabb utazás esetén szükség
lehet takaróra, téli ruhadarabokra,
lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre,
fagymentesítô zárolajozóra, elegendô
mennyiségû élelmiszerre és italra is.
• Hosszabb utak elôtt érdemes tájékozódni
az
Útinformnál
az
út- és idôjárási viszonyokról.
Elôfordulhatnak olyan helyzetek is,
amikor nem érdemes kockáztatni, és
biztonságosabb, ha vonattal indulunk
útnak.
•A
 z országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is
fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Fel kell hívni a közúti forgalomban
résztvevôk figyelmét, hogy mindig az
idôjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelôen vezessék gépjármûveiket,
próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esôs, havas idôjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával
megelôzhetôek az erre az idôszakra
leginkább jellemzô balesetek. Lassabb,
körültekintôbb, elôrelátóbb vezetéssel
meg lehet elôzni a gyalogos baleseteket,
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még ha azt a gyalogos figyelmetlensége
is váltotta ki. Ebben az idôszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén
figyelmetlenül az úttestre lépô gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcsolatot. Baleseti
elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik,
hogy a kerékpáron nem volt világítás,
a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a
gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A
fényvisszaverôs dzseki, fényvisszaverô
karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a
kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverô ruházatot
kell viselni. A fényvisszaverô anyagok
és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverô
prizmát már 100 - 200 méterrôl észre
lehet venni. A fényvisszaverô eszközök
és megfelelô öltözék viselete, valamint
a jól mûködô világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól
láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a
KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a jármûvek megfelelô
felszerelése, mûszaki állapota is. Elindulás elôtt ellenôrizni kell a kerékpár
felszereléseit:
• kormányberendezés;
• elsô és hátsó fék (megállás);
• csengô (hangjelzés);
• elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa,
hátul piros lámpa vagy villogó és piros
fényvisszaverô prizma, az elsô keréken
sárga küllôprizma, láthatósági mellény
(látni és látszani elv).
Ebben az idôszakban fokozottan kell
figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy
sebességû gépjármû elhalad mellette.
Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a mûvelet
megkezdése elôtt a kerékpáros mindig
nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az
irányjelzésrôl sem.
Ezen alapvetô szabályok és tanácsok
betartásával minimálisra csökkenthetô
a balesetek kockázata még a kritikusabb téli idôszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván
az ORFK –
Országos Balesetmegelôzési Bizottság!
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Faluházból jelentjük

eMagyarország Centrum sajtóközleménye

	Sikeres regionális szakmai továbbképzés Baracskán
2010. szeptember 22-én Baracskán kezdetét vette az ország
hét régiójában megrendezésre kerülô továbbképzéssorozat
az eMagyarország Centrum szervezésében. A Közép Dunántúli régióból közel 100 eTanácsadó vett részt a szakmai napon. A mûhelymunkák és a hasznos szakmai elôadások során a résztvevôk olyan ismereteket szerezhettek meg, amelyekkel hatékonyan segíthetik az állampolgárokat az Internet használatában és az elektronikus ügyintézésben.
A képzési program témái olyan gyakorlati életben is hasznosítható kiemelt területeket érintenek, mint az elektronikus ügyintézés, az álláskeresés, a vállalkozói szférát érintô
szolgáltatások, valamint a pénzügyekkel kapcsolatos megoldások. A szakmai rendezvénysorozat legfontosabb partnerei az APEH és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat voltak. A sikeres szakmai nap után, valóban mindenkinek érdemes lesz betérni a lakóhelyén lévô eMagyarország Pontra,
hiszen az eTanácsadók még hatékonyabban és a legaktuá-

lisabb felkészültséggel tudják segíteni az állampolgárokat az
eÜgyintézésben. Az eMagyarország Pontokat látogatók esélyei így jelentôsen javulnak a tanulás és a munka világában,
kevesebb idôt és pénzt kell fordítaniuk hivatalos ügyeik elintézésére, könnyebben tájékozódhatnak állampolgári jogaikról, lehetôségeikrôl.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából koordinált eMagyarország Program keretén belül, közel 2000
eMagyarország Pont és 1700 eTanácsadó tevékenykedik az
országos hálózatban és biztosítja a lakosság igen jelentôs hányadának az ingyenes Internet-elérést és a szakértô segítségnyújtást hivatali ügyeinek intézéséhez.
Budapest, 2010. szeptember 23.
További információ: www.emagyarorszag.hu

Egyházi hírek

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
A hûség vértanúja
Október 30-án Nagyváradon boldoggá avatják Bogdánffy
Szilárdot, a Szatmári-nagyváradi egyházmegye titokban
szentelt püspökét, aki a romániai kommunista diktatúra áldozataként 1953-ban a nagyenyedi börtönben hunyt el.
Életérôl így vall Fodor József, aki A jóság elitje a XX. században címmel könyvet jelentetett meg az életérôl:
„Amit vele kapcsolatban kiemelnék, egy szóban összefoglalható: hûség. Hûség Istenhez, az egyházhoz, a hivatáshoz.
Emiatt szenvedett, emiatt lett vértanú. Hiába kényszerítették,
a kínzások ellenére sem írta alá a nyilatkozatot, amelynek az
volt a célja, hogy egy Rómától elszakadt katolikus egyházat
hozzanak létre Romániában, ahhoz hasonlót, amilyen ma
Kínában mûködik. Egyik volt tanítványa, késôbbi rabtársa
elmondta, hogy Bogdánffyt a máramarosszigeti börtönben
kezét-lábát hátrakötve, csigára húzva vallatták. Ütlegelték,
és gúnyolódva kérdezgették, akarja-e még a kapcsolatot Rómával. ô fájdalomtól elhaló hangon mindig igennel felelt. E
hûségben örök példakép marad számunkra…”
Boldoggá avatása nagy esemény lesz Nagyvárad számára, hi-

szen László király 1192-ben történt szentté avatása óta nem
volt hasonló esemény a városban.
Kiemelkedô ünnepeink:
• November 1. Mindenszentek  ünnepe – templomunk búcsúja
• November 2. Halottak napja
„Ki a homályba bevilágolsz,
Sivatagban vezetve lángolsz,
Ki a ködön túl élsz az égben,
Ragyogj fölöttem minden éjjen!
Az árnyak titkosan közelgnek,
Kétsége megnô a szívemnek,
Mint a homály, miként az éjjel,
Te ûzd el fényeddel szanaszéjjel!”
		
Juhász Gyula
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Iskolai hírek

Szüreti mulatság
A Kozma Ferenc Általános Iskola
nevelôtestülete és szülôi munkaközössége 2010. október 9-én szüreti
mulatságot rendezett a Faluház udvarán.

Az idôjárás kegyes volt hozzánk, így ragyogó napsütésben 13 órakor indultunk el a község utcáin a felvonulásra.
14 órától tanulóinkkal pedagógusaink és Ragóné Ági, valamint

Galántainé Kati vezetésével, szervezésével kézmûves foglalkozásokon többféle dolgot készíthettek. Számos saját alkotású termék került ki a szorgos
kis kezek alól. Készültek bôrbôl font
karkötôk, textilbôl kisbabák, dióhéjból bababölcsô, gesztenyébôl geszte-
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nyemanó, papírból falevelek, süni és
csuhéból különféle figurák.
A szülôk képviseletében Csapó András és Szepesi László, finom üstben készült paprikás krumplival, Kovács Zoltán és Faragó Richard ízletes kemencés lángossal várta a fáradt táncosokat,
szereplôket.
A nagymamák és anyukák finomabbnál-finomabb süteményeket küldtek,
melyet nagyon köszönünk.
Az idei esztendôben kevesebben látogatták meg rendezvényünket, melyre
nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültünk. Aki eljött, reméljük jól érezte magát, hiszen kedvére válogathatott
a kézmûvesek szebbnél-szebb portékái
(kosárfonó, gyékényfonó, foltvarró, bôrözô, kézimunka, szôtt
szônyeg készítô) közül.
A felvonulás közben minden
megállónál finom sütemén�nyel és üdítôvel vendégeltek
meg bennünket, amelyet ezúton is köszönünk.
Külön köszönet Túróczi Lajosnak és párjának, Vida Zoltánnak és Katona Mihálynak, valamint a két lovasnak
Szentgyörgyi Szilviának és tárA MUS-E program
keretében,
(melyen a tanulók 1. osztályos koruk óta részt vesznek ) az 5. osztályosok jutalom kiránduláson voltak
Fehérvárcsurgón,
2010. szeptember
25-én szombaton.

A Fehérvárcsurgói Vonósnégyes
Fesztivál keretében workshopot és bemutatót tartottak a
Károlyi-kastélyban. Utazásukat
és teljes ellátásukat biztosította
aznapra a MUS-E alapítvány. A
gyerekek reggel 8 órakor indultak
a baracskai iskolából és este 6 óra
után érkeztek haza.
Kísérô
tanárok:
Moharosné
Benkô Ágnes és Simon Judit
Beszámolójuk alapján nagyon
nagy élményben volt részük.
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

sának (Kajászóról), hogy segítségünkre
voltak a felvonulás lebonyolításában.
Ez a szép délután és a bál nem jöhetett
volna létre a szülôi munkaközösség lelkes támogatása és a vállalkozók segítsége nélkül. Mindazoknak külön köszönet, akik támogatói jegyet vásároltak és
tombola tárgyat hoztak, mellyel még sikeresebbé tették a rendezvényt.
Továbbá köszönjük Vajda Rozália néptánctanár, Vasvári Béla faluházigazda, a polgármesteri hivatal,
Amota Tibor zöldséges (Országút utca), Pálesz Róbert
(virágbolt) Baracska Pékség
(Gyócsi József), Vitaminkosár
Zöldséges (Petôfi utca), Becker

2010. november
Ádámné „Taki”100 Ft-os bolt, Tó-Coop
(Hajdúné-Vargáné), CBA Martonvásár
Pékség, Csapó Zoltán fuvarozását,
Kertmegi Sándor dísznövénykertész,
Kiss Tibor (Gazdi-Állateledel) vállalkozó és Krasznár és Társa (Martonvásár)
támogatását.
Homoki Zsuzsanna
Diákönkormányzat vezetôje
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Október 1.: A zene világnapja
Október 1-jén a zene világnapján csodálatos élményben volt része a 3. és 6. osztályos tanulóknak. Szilvi nénivel Bori nénivel Gyôrbe utaztunk a MUS-E Egyesület rendezvényére. Gyôrszentivánban Tímár Andor az egyesület elnöke nagy szeretettel köszöntött bennünket.
Délelôtt modern táncot tanultunk, amit a délutáni színházi koncerten
elôadhattunk, Varga Viktor tánckaraként.
Majd zenére festettünk csoportokban. Mindenki kapott a fülére egy-egy fejhallgatót, s zene ihletésére festhetett. Gyönyörû képek születtek, amit a szervezôk az
ebéd ideje alatt titokban egy nagy képpé egyesítettek.
Egész napi ellátásunk ingyenes volt a szponzorok jóvoltából. Ebéd után pólót
kaptunk a nap emlékére, amit azonnal fel is vettünk. Egyenpólóban érkeztünk
meg a gyôri színházba a délutáni koncertre. Lézerszínházi bemutató alatt élénk
visítozással adtak hangot csodálkozásuknak a gyerekek. Volt balett, modern tánc,
komolyzene és a legmodernebb zene is. Szt Martin és Dobrádi Ákos számait vastapssal kísérték.
Varga Viktor bekonferálása után rohantak a színpadra táncolni. A milyen kék a fû
címû számra táncolták a betanult számot.
A meglepetésember Veres Robi volt, aki rímekbe szedte tanulóinkat.
Az elsô két sorban ültünk, villogtak a mobilok. A csúcs az autogramkérés volt.
Papírra, pólóra a két „csillag születikes” fiú nem gyôzött írni.
A hatodikosok nyugtázása: ez volt eddig a legjobb kirándulásunk. Ugye jövôre is
jövünk Erika néni?
Székely Miklósné
Felsôs mkvezetô
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Éves munkaterv

a TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázat fenntartásához
a Kozma Ferenc Általános Iskolában 2010–2011-es tanév
Feladatellátási hely: Kozma Ferenc Általános Iskola (OM azonosító 030166/001)
Intézményvezetô: Kárpáthegyi Józsefné
A TÁMOP fenntartását segítô munkaközösség vezetôje: Kremnitzky Dóra
A tanulói laptop program nem kerül bevezetésre.
Interaktív tábla pályázat folyamatban van.
Bevont pedagógusok – vállalt feladatok:
Kompetencia terület
Típus
Tantárgy
Tanár-osztály
Mat.-logika
A
matematika
Moharosné Benkô Ágnes – 2.b.
Sz.ért. –sz. alk.
A
magyar
Borsóné Molnár Szilvia – 3.o.
Digitális kompetencia			
Homoki Zsuzsanna – 4.o
Idegen nyelv		
angol
Moharosné Benkô Ágnes – 5.o
Sz.ért. –sz. alk.
A
magyar
Székely Miklósné – 6.o.
				
Mat.-logika
A
matematika
Simon Judit – 6.o.
Sz.ért. –sz. alk.
A
magyar
Vranekné Járányi Csilla – 7.o.
Sz.ért. –sz. alk.
A
magyar
Vranekné Járányi Csilla – 1.a.
Összesen: 7 bevont kolléga és 8 tanulócsoport
Tanulócsoportok
Osztály évfolyam
létszám
4.o
4. évfolyam
1.a
1. évfolyam
14 tanuló
5.o
5. évfolyam
2.b
2. évfolyam
16 tanuló
6.o
6. évfolyam
3.o
3 évfolyam.
17 tanuló
7.o
7. évfolyam

18 tanuló
11 tanuló
25 tanuló
21 tanuló

A projekt számszerûsíthetô eredményei
Monitoring mutatók
Akkreditált pedagógus továbbképzésben tanúsítványt
szerzett pedagógusok száma
Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított
moduláris programok száma
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított
három hetet meghaladó projektek száma
IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok
implementációban érintett összes tanóráihoz képest)
Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai
lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag
szerint foglalkoztatott tanulók száma
Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai
lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási
programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma
Belsô képzésben résztvevô kollégák
(Adorjánné V. Katalin, Vranekné J. Csilla, Máli Réka)

Innováció
Témahét (Schäffer Ferencnével)
IKT
IKT
modul
3 hetet meghaladó projekt
(Adorjánné V. Katalinnal)

A tantárgytömbösített oktatást az idei
tanévtôl nem alkalmazzuk.
Mûveltségterület tantárgyi bontás
nélkül: magyar (6. és 7. osztály)

Kiinduló érték: 6 fô
Kiinduló érték: 61
Kiinduló érték: 1
Célérték: 1
Kiinduló érték: 1
Célérték: 1
Kiinduló érték: 1
Célérték: 1
Kiinduló érték: 25%
Célérték: 25%
2009/2010: 5 %
2010/2011: eltörölve
Kiinduló érték: 68 fô
Célérték: 77 fô
Kiinduló érték: 45 fô
Célérték: 41 fô
Kiinduló érték: 0 fô
Célérték: 3

10

Óvoda

2010. november

Óvodai hírek
Kedves Szülôk!
Két évvel ezelôtt az alapítvány létrehozásának alapjául az szolgált, hogy a
szülôi értekezleten a szülôk egyhangúan okolták az óvó néniket azért, hogy
az óvodai életbôl a szülôk ki lettek rekesztve, és nincsen olyan rendezvény,
alkalom, amelyen a szülôk és az óvodás gyerekek együtt lehetnek az óvodai élet keretein belül. Az alapítványt
akkor létrehoztuk, és azzal a céllal került megrendezésre az elsô családi nap,
hogy ezután ezt évente legalább egy alkalommal megrendezzük. Az elsô családi nap nagyon jól sikerült, szinte az
összes óvódást elhozták a szüleik. Idén
májusban nagyon kevesen jöttek el,
azonban az egész nap szakadó esô miatt
ezen nagyon nem lehetett csodálkozni.

Most október 16-án, a harmadik családi napon azonban napos idô fogadott bennünket, és bár kicsit hûvös
volt, azért az elmúlt néhány hétre vis�szatekintve nem lehetett panaszunk az
idôjárásra. Az óvó nénik és a dadus nénik ismét lelkesen várták a gyerekeket – kedves apróságokat készítettek
velük –, a szendvicsek mellett gulyással és kemencében sült hússal vártuk a
szülôket, mégis nagyon kevesen jöttek
el megint. Azon kevesek azonban, akik
eljöttek a Faluházba, nagyon jól érezték magukat!
Nyilvánvalóan mindenki tisztában van
azzal, hogy a Szülôi Munkaközösségnek (SZMK) csak az ilyen rendezvények megtartásából jönne össze pénze,
és az alapítványnak is ez lenne
a fô bevételi forrása. Azonban hiába szervezzük és tartjuk meg ezeket a rendezvényeket, ha nem hozzák el
rá a gyerekeket! Rengeteg
munkánk volt ennek a családi napnak a megszervezésében, az óvó nénik és dajka
nénik a szombatjukat áldozták fel minden zokszó nélkül, és a gyerekek nem jöttek el, mert nem hozták el
ôket a szülôk…
Az elmúlt két évben – mint
ahogyan azt a Kidoboló
elôzô számaiban már megírtam – az alapítvány és a
Szülôi Munkaközösség sok
olyan dolgot vásárolt meg
az óvodának és az óvodás
gyerekeknek, amit az ovi

maga nem tudott volna. Gondolok itt
a teljesség igénye nélkül a Mikulás csomagokra, amelyek nagy részét a helyi
vállalkozók felajánlásiból állítunk ös�sze, azonban eddig még mindig ki kellett egészíteni, és amit az SZMK saját
pénzébôl fedezett, vagy a ballagó gyerekek tarisznyáira, ami szintén nekik
köszönhetô. Ide sorolható a ballagó
gyerekek személyre szólóan, saját fényképükkel elkészített ballagási emlékkönyve, amelyet az alapítvány vásárolt
meg, és az óvó nénik töltöttek ki, de
még hosszan folytathatnám.
Azonban amennyiben az ilyen rendezvényekre a szülôk nem jönnek el
és nem hozzák el a gyerekeket – azon
felül hogy megfosztják gyerekeiket egy
nagyszerû élménytôl –, a két szervezetnek nem lesz pénze, és ha azt szeretnék hogy a gyerekek ezeket a dolgokat
a jövôben is megkapják, vagy a közlekedési utat be tudjuk fejezni, akkor a
szülôknek ezt saját maguknak kell (kellene) fizetniük.
Kérem a szülôket, hogy a fenti sorokat olvasva tekintsenek el a szavaimban rejlô csalódottságtól, azonban a
szervezôk helyében valószínûleg ugyanígy éreznének, hiszen minden alkalommal próbálunk változatos programokkal elôrukkolni, ugyanakkor az örök
klasszikusokat (pl.: arcfestés, táncház)
megôrizni, most mégis úgy érezzük,
hogy hiába dolgoztunk.
Köszönöm hogy elolvasták soraimat:
Kovács Tamásné
A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának elnöke

1%
Közlemény

A Kidoboló elôzô számában és az óvodai szülôi értekezleten is
örömmel tudattam mindenkivel, hogy az adók 1%-ából mekkora
összeget fog az alapítvány részére az APEH utalni. A megjelenést
követôen azonban az újabb APEH értesítés szerint jogszabályváltozás miatt mégsem vagyunk jogosultak 2010-ben erre az összegre. Azok, akik nekünk ajánlották fel adójuk 1%-át, értesítést fognak kapni az APEH-tól is errôl.
A fenti sajnálatos értesítést követôen érdeklôdésemre azt a felvilágosítást kaptam az adóhatóságnál, hogy jövôre – tehát 2011ben – már jogosultak leszünk az adók 1 %-ából befolyó összegre.
Köszönjük tehát mindenkinek aki nekünk adta ezt 1%-ot az idén
és kérjük gondoljon ránk jövôre is!
Köszönettel: Kovács Tamásné
A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának elnöke

2010. november
	Idôsek
napja, Olvasói sorok
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…és elszállt 50 év

Idôsek Napja 2010

Gyönyörû szép napsütéses reggelre ébredtünk október tizedikén, ami egész
nap meg is maradt. Ugyanis ezen a napon tartottuk az önkormányzattal karöltve az idôsek napját.
Egyébként az idôsek világnapja, minden
év október elseje.
Nagy öröm volt látni, ahogy jöttek, vidáman, mintha a jó idô hatására feldobódtak volna. Ebben az évben 243 fô
azoknak a száma, akik ezt a szép kort
megérték illetve meghaladták. Idei új
hetven éves, 26 személy. Az ünnepségen a meghívottak közül 116-an voltak
jelen. Már a meghívók kézbesítésekor
többen jelezték, hogy egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni, pedig
a szállításukhoz biztosítottunk jármûvet.
Boriszov Zoltán polgármester úr köszöntötte az idôseket, majd a Vöröskereszt Helyi Szervezet köszöntôi szóltak. Ezután megköszöntöttük falunk
legidôsebb asszonyát, Kerekes Tiborné
Rózsi nénit – ô 98 éves – és férfiát, Mészáros Laci bácsit – ô 91 éves.
Majd a Baracskai Dalkör vidám dalcso-

korral tette ünnepélyesebbé a napot.
Bédiné Marika és Máté Bözsi néni egyegy verssel kedveskedett az ünnepelteknek. A helyi református lelkipásztor is
kedves szavaival és egy kis verssel üdvözölte a megjelenteket. Az önkormányzat
idén is minden hetven éven felüli állandó lakosnak pénzbeli támogatást nyújtott e jeles nap alkalmából, amit a megjelentek helyben átvehettek. Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik a sok finom süteménnyel hozzájárultak a vendéglátáshoz. Külön köszönet a Dalkörnek, Andreának és Zsuzsának, hogy színvonalas mûsorukkal tették még szebbé a napot.
Még egyszer mindenkinek szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik bármi
módon segítségünkre voltak.
Úgy érzem, nagyon jól érezték magukat
a megjelentek, mert vidám dalolással ért
véget a találkozó!
Mindenkinek jó erôt és egészséget kívánok.
Nagy Ferencné
Vöröskereszt titkár

1960-ban 18 tanuló végzett a baracskai általános iskolában. Az 1952 és
1960 közötti 8 tanítási évben 39-en
voltak összesen. Egyesek jöttek, mások elköltöztek, megint mások lemaradtak és voltak, akik kimaradtak. A
végzett tanulók zöme továbbtanult:
szakmunkás végzettségtôl a többdiplomás értelmiségiig széles a paletta.
38–40 éves munkaviszony után mára már
nyugdíjas szülôk, nagyszülôk lettünk. Besegítünk unokáink ellátásába, nevelésébe,
gondozzuk idôs szüleinket. Néhányan
még nyugdíjasként aktívan dolgozunk.
A fentiek figyelembevételével kellemes
meglepetés volt az, hogy 15-en mégis
megjelentünk az 50 éves évfordulón,
ahol:
– közösen emlékeztünk meg örökre eltávozott pedagógusainkról és 14 osztálytársunkról;
– majd minden volt tanuló röviden ismertette eddigi életútját;
– kötetlen beszélgetések sorozatában
elevenítettük fel közös emlékeinket,
részleteztük további terveinket;
– döntöttünk arról, hogy nem várunk
újabb 50 évig a következô osztálytalálkozóval, hanem hamarabb sort kerítünk rá;
– végül megállapítottuk azt, hogy legtöbben helyben lakunk ugyan, ennek ellenére sok és hasznos információhoz jutottunk ezen az október 3-ai
délutánon.
Valamennyiünk nevében megköszönjük Kárpáthegyi Józsefné igazgató as�szonynak azt, hogy térítésmentesen
rendelkezésünkre bocsátotta az iskola egy helyiségét, ahol az elrepült 50
évünkrôl nosztalgiázhattunk.
A szervezôk

Októberi események
Október 9-e, a Postai Világnap. A Magyar Posta
is e napon adja át kitüntetéseit.
A jeles nap alkalmával a baracskai postahivatal vezetôje
Schmidt Józsefné vezérigazgatói dicséretben részesült.
Elismerve, hogy ô felel a postahivatallal szembeni elvárások teljesítéséért, és az ô érdeme a postahivatalban
ellátandó feladatok összehangolása, úgy gondolom,
rajta kívül minden helyi postai dolgozónak is jár a köszöntés. Annak ellenére, hogy elektronikus úton gyorsan tudunk kapcsolatot teremteni, levelezni a világ

bármely táján élôkkel, a hagyományos postai levelezés sem nélkülözött. A kézbesítôk a rekkenô hôségben,
esôben, sárban, hóban arra törekszenek, hogy a nekünk szóló küldeményeket mihamarabb megkapjuk.
Tapasztaltam, hogy némely helyen az ugráló, vicsorító házôrzô kutyusoktól harapásmentesen csak cselesen
lehet behelyezni a küldeményt a postaládákba, s olyan
ingatlan is akad, ahol még egy mûanyag csô sem szolgál legalább a levelek sérülésmentes fogadására. Sajnos
bizonyos részeken a házszámozás is kritikus, és csak a
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kézbesítôk helyismeretén és lelkiismeretességén múlik,
hogy a levélen lévô névre figyelve, az illetô postaládájába landol a neki szánt küldemény.
A postahivatalban dolgozók sem unatkozhatnak, hiszen azok a bizonyos sárga csekkek a körforgásban
visszajutnak hozzájuk, ami miatt nem kis pénzforgalmat kell lebonyolítaniuk. Az újságok széles kínálatával juttatnak számunkra híreket, s a számtalan variációjú lottóval és sorsjeggyel is rajtuk keresztül remél-

Október elején minden hétvégére akadt programja a helyi Dalkörösöknek.

Október 2-án Nagytéténybe kaptak
meghívást az ottani nyugdíjasklub találkozójára. A nagytétényiek kórusa rövid kihagyás után ismét intenzíven énekel. Új karvezetôjükkel továbbra is a vidám dalokra specializálódtak.
Vidámságuk jó hangulatot teremtett a
találkozón. Az odautazáshoz különjá-

jük fortuna áldását. Helyezhetünk el a postán megtakarításokat, vehetünk fel összeget folyószámlánkról, s
már sokféle biztosítást is tudnak a hölgyek kínálni. Ja
és mobiltelefonunkba is vásárolhatunk feltöltôkártyát,
vagy kérhetünk rá feltöltést. Sorolhatnám tovább, de
inkább megköszönöm munkájukat, a kitüntetéshez
gratulálok és a felelôsségteljes munkavégzéshez türelmet valamint jó egészséget kívánok minden postahivatali dolgozónak.

ratú autóbuszt bérelt a baracskai Dalkör, így lehetôség volt rá, hogy páran
mint szimpatizánsok is elkísérjük ôket.
Új énekeik bemutatásával nagy sikert
arattak, s jogosan vagyunk büszkék a
kórusra.
Október 9-én Pákozdra, a Nyugdíjasklub 25 éves megalakulási ünnepségére
kaptak meghívást, miután a baracskai
találkozón összebarátkozott a két kó-

Október 17-én délután Budapesten voltunk színházban csoportosan.

Örkény István fordításában Neil Simon: Hotel Plaza címû romantikus vígjátékát néztük meg a Játékszínben. A 3 mulatságos történetben Kiss Mari és Tóth
Enikô színésznôk élethû elôadása mellett ismét kiemelkedett Gálvölgyi János
színmûvész úr sokoldalú tehetsége. Köszönjük dr. Herczeg Andreának a színházlátogatás szervezését, mellyel a borongósra fordult idôjárás ellenére vidám
hangulatban telt a vasárnap délutánunk.

Nem kötelezô, de lehetôség van vele élni és spórolni!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét az E.ON kedvezményére, miszerint aki
villanyszámláit 2010-ben idôben kiegyenlítette, igénylés és jogosultság esetén 12 hónapon keresztül 10%-kal
csökkentett áron kapja az A1 egyetemes szolgáltatói tarifát. Ez egy Bónusz kedvezmény, csak online ügyfélszolgálaton keresztül lehet kérni, 2010. október 1. és november 30. között bármikor.
Tehát ne az E.on ügyfélszolgálati irodát keressék, mert
ott nem lehet intézni! Ma már rengeteg háztartásban van
internet, de akinek nincs, a családon, rokonságon belül is meg lehet oldani az ügyintézést. Nagyon egyszerû
és jó a program, egy kis figyelemmel minden internete-
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rus. Hallomásból tudom, hogy az ottani közönség is nagyra értékelte dalköröseink bemutatkozását.
Október 10-én itt Baracskán a Faluházban tartott Idôsek Napján szerepeltek nagy sikerrel. Vidám dalcsokruk jó
hangulatot teremtett az ünnepeltek között. A vendégül látás után közösen nótáztak idôseink és a dalkörösök, ezzel
téve emlékezetessé az idei Idôsek Napját.
Október 16-án délelôtt a
temetôfenntartó református egyház
szervezésében temetôtakarítást
végeztünk, amirôl részletesebben
egy késôbbi idôpontban szándékozom írni.

zésben jártas személy el tudja intézni. Arra azért ügyeljünk, hogy idegeneknek ne adjuk ki adatainkat, nehogy
késôbb kellemetlenségünk származzon belôle!
Akit érdekel, látogasson el a www.eon.hu weboldalra, ha még nincs regisztrálva, akkor regisztráljon, ehhez e-mail cím és jelszó szükséges, ha megkapta a visszaigazolást, lépjen be a Bónusz kedvezmény menüpontba,
majd kövesse az ott kapott utasításokat. Az áramszámlán
lévô partnerszám szükséges hozzá, azt majd fogja kérni a
program, s azt is közli, hogy jogosultak vagyunk a kedvezményre vagy nem. A témáról részletesebben fentebb
jelzett weboldalon lehet olvasni.
(Az októberi eseményeket
összeállította és közreadta:
Becsei Andrásné)

Kis baracskai választási történelem (1990–2010)
Írásom célja tényszerûen bemutatni az eddigi baracskai helyi önkormányzati
választások eredményeit 1990–2010 között, segítve az összehasonlítást és frissítve az emlékezetet.
Az önkormányzati választási törvény meg. A testületek létszámát a törvény
értelmében 1990-ben a választás még – a lakosságszámhoz igazodva – hatákétfordulós volt, és ennek megfelelôen rozta meg, Baracska esetében 9 fôben.
létezett érvényességi küszöb is: máso- 1990-ben még csak a 10 ezernél kevedik fordulót csak legalább 40%-os rész- sebb lakosú településeken lehetett közvétel mellett nem kellett tartani. Az vetlenül választani a polgármestert.
eredményt a maihoz hasonlóan már ak- 1994-tôl kezdôdôen aztán egyfordulóskor is a relatív többségi elv határozta sá váltak a választások, ezzel eltûntek az

érvényességi és eredményességi küszöbök. A további években is voltak ugyan
jelentôsebb változások a helyi választások szabályozásban, de a téma szempontjából ezek közül csak a képviselôk
számának 6-fôre történô csökkentését
érdemes kiemelni 2010-tôl kezdôdôen.
1990 óta a baracskai lakosok számának változását követte a választópolgárok számának alakulása. Ellenben a
szavazóként megjelentek száma szûk
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	Olvasói
sorok
keretek között ingadozva gyakorlatilag
stagnált az elmúlt 20 évben. Mintegy
190 fôvel szavaztak többen 2006-ban,
mint 1998-ban, a legmagasabb és legalacsonyabb részvételû évben. Az eddi-

giek alapján úgy tûnik, hogy legfeljebb
a választópolgárok 3–5%-a az, akinek
a voksa többlet- vagy kevesebb szavazatként jelenik meg egy-egy választási
évben az átlaghoz képest (mintegy 60-

Baracska
1990
Lakónépesség száma (fô)
2538
Választópolgárok száma (fô)		
Szavazóként megjelentek száma (fô)		
Érvényes szavazatok száma (polgármesterre)		
nyerte a polgármester-választást ellenfelével szemben (az 1990. évi választási
adatok sajnos csak nagyon töredékesen
álltak rendelkezésre). 2010-ben immár
hatodik alkalommal bízták rá a település vezetését a mindenkori választásokon megjelentek és érvényesen relatív
többségben (egyúttal minden választáskor abszolút többségben is) rá szavazó
választópolgárok. Ezzel azon kevés polgármesterek egyike, akik 1990 óta folyamatosan a helyükön tudtak maradni (a több mint 3150 önkormányzati
vezetôbôl mintegy 150 hasonló van az
országban, míg Fejér megyében mindössze 6 a 108-ból: Baracska mellett
Füle, Mátyásdomb, Nagyveleg, Rácalmás és Szabadegyháza polgármesterei).
A baracskai polgármester támogatottsága ugyanakkor nagy kilengéssel változott 1990–2010 között: az 1990-es
évek végére elérte a ¾-es többséget,
majd a 2000-es években 50% körüli értékre mérséklôdött. (ld. grafikon)
A polgármester támogatottságának alakulása mindenekelôtt tükrözi – legalábbis a mindenkori szavazók köré-

1994
2481
1912
1042
1031

1998
2564
1991
922
909

2002
2709
2087
1101
1088

ben – az elfogadottságot, a hitelességet,
a közbizalmat és a teljesítményt, illetve ezek változását. Ugyanakkor a csaknem hasonló nagyságrendû „ellenszavazatok” magában hordozták a váltás
lehetôségét 2006-ban és 2010-ben is.
A legjobban megszorítani eddig NagyMiklós Jánosnak sikerült 2010-ben

1994
Név
Dr. Antal Ida
Becsei Andrásné
Jelölô szervezet
független
független
Kapott érv. szavazat
164
44
%
15.91
4.27
65.96
1998
Név
Arany János
Bogáthy Béla
Jelölô szervezet
független
független
Kapott érv. szavazat
42
90
%
4,62
9,9
75,58
2002
Név		
Dr. Bogáthy Béla István
Jelölô szervezet		
független
Kapott érv. szavazat		
105
%			
9,65
2006
Név			
Jelölô szervezet			
Kapott érv. szavazat			
%				
2010
Név			
Jelölô szervezet			
Kapott érv. szavazat			
%				

100 fô). Így a részvételi arány is mindössze 46 és 54% között mozgott 1990
és 2010 között. (ld. 1. táblázat)
Baracskán 1990-ben a korábbi tanácselnök, Boriszov Zoltán független jelölt
2006
2730
2148
1113
1100

2010
2741
2166
1044
1030

Átlag
2627,2
2060,8
1044,4
1031,6

1. táblázat
18,8 százalékpontnyi különbséggel. (ld.
2. táblázat)
A magukat képviselô-jelöltként megmérettetôk száma – arányaiban: azaz
más hasonló méretû településekhez mérten – hagyományosan magas
Baracskán. 1994-ben 21, 1998-ban 13,
2002-ben 29, 2006-ban 25 és 2010-

Boriszov Zoltán Dr. Herczeg József Mészáros Jenô
Papp Csaba
független
független
független
független
680
76
16
51
7.37
1.55
4.95
Boriszov Zoltán
Varjas László
független
független
687
90
9,9		
Boriszov Zoltán Gál László Róbert Székely Miklósné
független
független
MSZP
636
138
209
58,46
12,68
19,21
Boriszov Zoltán
Dombai János Nagy-Miklós János Tüske Ferenc József
független
független
független
556
241
267
36
50,55
21,91
24,27
3,27
Boriszov Zoltán
Dombai János Nagy-Miklós János
független
független
független
521
182
327
50,58
17,67
31,75

2. táblázat

14
ben 17 fô szerezte meg a jelöléshez
szükséges lakossági ajánlást a 9, majd
2010-tôl a 6 képviselôi helyért zajló választásokon való induláshoz. A 3. táblázat az egyes választási években indult képviselô-jelölteket és a kapott
érvényes szavazataik számát mutatja, kiemelve az adott évben négy évre
képviselôvé választottakat.
A képviselôkre leadható összes szavazatok száma egyenes arányban változott a
szavazáson megjelentek számával (nagyjából 8300 és 10 ezer között), ugyanakkor a valójában leadott érvényes szavazatok száma jelentôs mértékben eltért az
egyes választásokkor (nagyjából 4900 és
7200 között). Egy baracskai választópolgár 1990-2006 között átlagosan 6,2
szavazatot adott le a lehetséges 9-bôl,
míg 2010-ben átlagosan 4,7-et a lehetséges 6-ból. Voltak azonban olyan vá-

Olvasói sorok
lasztási évek, amikor a választópolgárok
átlagosan jóval kevesebb jelöltre ikszeltek, mint azt elméletileg tehették volna,
illetve tették azt máskor (1998-ban átlagosan 5,2 fôre, míg 1994-ben átlagosan
6,6 fôre szavaztak).
Mindezt a legtöbb és a legkevesebb szavazattal képviselôvé választottakra leadott szavazatok számának a változása
is tükrözi. A mindenkori legtöbb szavazattal, 733-mal dr. Hargitai Ferenc lett
képviselô 1994-ben, ugyanakkor 2002ben 433 szavazat is elegendô volt az
elsôséghez Pintérné Bernyó Piroskának.
Az eddigi legkevesebb szavazattal, 262vel Katona Ferenc jutott be a testületbe 1998-ban, míg Tóthné dr. Kolumbán
Ottiliának már 363 szavazatra volt szüksége ugyanehhez 2010-ben.
Összegzésképp fentiekbôl adódhat például az a következtetés, hogy a koráb-
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biakkal szemben 2010-ben a kevesebb
jelöltbôl valamivel magabiztosabban választottak a szavazók képviselôket. Helyi általános jellegzetesség, hogy erôsen
kétpólusú a szavazatmegoszlás: vagy bejut a testületbe, illetve viszonylag közel
kerül ahhoz valaki, vagy egy nagyobb
ugrással jelentôsebb arányban elmarad
attól. A polgármester-választás kapcsán
is adódhatnak tanulságok: közhelyszerû,
de az egynél több kihívó minden esetben
gyengíti az ’ellenzék’ pozícióját, amelyre az elmúlt két választás szembetûnô
példával szolgált. Továbbá mind a polgármester, mind a képviselôk választása
esetében kérdés lehet a szavazóként meg
nem jelenôk álláspontjának (nem) ismerete is, bár dôreség lenne ezzel kapcsolatban bármiféle alaptalan feltételezésekkel élni pro és kontra egyaránt.
Molnár Balázs, baracskai lakos

1990
1994
1998
2002
2006
2010
Dr. Antal Ida
Dr. Hargitai Ferenc 733 Dr. Hargitai Ferenc 669 Pintérné Bernyó
433 Dr. Mayer András 536 Dr. Herczeg József 487
					
Piroska
Gyula
Becsei András
Czakó János
521 Czakó János
511 Dr. Antal Ida
431 Pintérné Bernyó
499 Dr. Mayer András 403
							
Piroska
Gyula
Dr. Hargitai
Pintérné Bernyó
466 Pintérné Bernyó
509 Dombai János
429 Mátyási
497 Pintérné Bernyó
401
Ferenc
Piroska
Piroska				
Zsuzsanna		
Piroska
Kiss Tibor
Kiss Tibor
456 Adorján Tibor
408 Nagy-Miklós János 428 Tóthné Dr.
443 Becsei Andrásné
398
							
Kolumbán Ottilia
Molnár Józsefné Raffael Károly
429 Kiss Tibor
371 Székely Miklósné
413 Cseh József
384 Szücs Norbert
369
Nagy Gyula
Mészárosné Kovács 410 Becsei András
352 Baros János
349 Székely Miklósné
374 Tóthné Dr.
363
Zsuzsanna								
Kolumbán Ottilia
Nagy Lajos
Szmilkóné Mendege 388 Magyar József
339 Becsei András
334 Badics Csaba
358 Cseh József
352
Anikó
Rumi Lajosné
Székely Miklósné
349 Bogáthy Béla
328 Cseh József
314 Juhász János
356 Csapó András
326
Schmid Józsefné Dr. Antal Ida
328 Katona Ferenc
262 Mészáros Jenôné
312 Dörömbözi András 352 Dörömbözi András 286
Badics Mihály
320 Huszár Attiláné
252 Czakó János
292 Dr. Antal Ida
335 Molnár Balázs
281
Szabó Lajos
297 Pécsi Sándorné
154 Kiss Tibor
290 Kiss Tibor
310 Andó Mihályné
234
Magyar József
289 Király Gábor
124 Nagy Ferencné Kiss 278 Valkó Ferencné
303 Vasváriné Édl Ágnes 201
					
Kamilla
Mészáros Lajosné
272 Pádár Ferenc
87 Bacsik Ferencné
258 Mészáros Jenôné
297 Fejes Csaba
176
Becsei András
233			
Vranekné Járányi
244 Ifj. Dombai János
283 Mádi Csaba
164
					
Csilla		
Keresztes Andrásné 230			
Varjas László
225 Bodó Erzsébet Tünde 279 Szabó Domokos Béla 163
Vajda András
218			
Adorján Tibor
219 Steigervaldné
219 Merkl Józsefné
157
							
Katona Erika
Ilyés Béla
195			
Kuti Éva
217 Oláh András
212 Galántai Gábor Knut 153
Balogh László
188			
Aratóné Csobánczi 185 Becsei András
196
					
Marianna			
Tüske Ferencné
186			
Tóth László
185 Vass Balázs
184		
Piricsi János
181			
Puskás Imre
175 Magyar Hajnalka
165		
Winkler Jánosné
161			
Magyar József
167 Magyaródi József
164		
					
Szilágyi Dezsôné
143 Mádi Csaba
151		
					
Vass Balázs
142 Magyar József
132		
					
Toman Dénes
137 Bárándiné
							
Felkay Edit
98		
					
Bôke József
128 Kónya Sándorné
73		
					
Vajda András
121				
					
Pécsi Sándorné
116				
					
Kovács Lajos
108				
					
Oláh László
79

3. táblázat
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Retro Buli a Faluházban!
November 20, szombat, 19.00 – 01.00-ig
Retro Disco,, Karaoke, Táncverseny, Büfé.
Belépő 700 Ft
Erzsébetek és Katalinok számára ingyenes a belépés!

Közérdekû

Buszmenetrend
Alba Volán Zrt. helyi menetrend – Baracska
Érvényes: 2010.09.06-tól • Frissítve: 2010.09.03

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Sztupa Tibor temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, fájdalmunkban
osztoztak.
Sztupa Tiborné
és a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kiss János Illés temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Vasúti megállóhely
Sportpálya
03:35 munkanapokon
03:15 munkanapokon
04:15 munkanapokon
04:05 naponta
04:45 munkanapokon
04:25 munkanapokon
04:55 szabad- és munkaszüneti napokon 04:55 munkanapokon
05:15 munkanapokon
05:35 munkanapokon
05:55 munkanapokon
06:05 munkanapokon
06:35 munkanapokon
06:50 naponta
07:05 munkanapokon
07:15 munkanapokon
07:35 naponta
08:05 munkaszüneti napokon
08:35 munkaszüneti napokon
11:05 munkanapokon
11:35 munkanapokon
12:05 munkanapokon
12:35 munkanapokon
14:05 munkanapokon
14:35 munkanapokon
15:05 munkanapokon
15:35 munkanapokon
16:05 munkanapokon
16:35 munkanapokon
17:05 munkanapokon
17:35 munkanapokon
18:05 munkanapokon
18:35 munkanapokon
19:05 munkanapokon
19:35 munkanapokon
20:05 munkanapokon
20:35 munkanapokon
21:05 munkanapokon
21:35 munkanapokon
22:15 munkanapokon
22:35 munkanapokon
23:10 munkanapokon
23:55 munkanapokon
idô
00
02
04
06
08

megállók
Vasúti megállóhely
Alcsútdobozi útelág.
Kossuth u.
Községháza
Sportpálya

idô
00
02
04
06
08

megállók
Sportpálya
Községháza
Kossuth u.
Alcsútdobozi útelág.
Vasúti megállóhely
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Gyógyszertári
ügyelet
November
November
1.: Ráckeresztúr
6–7.: Ráckeresztúr
13–14.: Ercsi
20–21.:Martonvásár
27–28.: Ráckeresztúr
December
4–5.: Ercsi
10–12.: Martonvásár
18–19.: Ráckeresztúr
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

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:
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
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: november 17.
Várható megjelenés: december 1.

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

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

Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
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
Fogorvos
Hétfô: 7–11.30
Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30
Községi Könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14
eMagyarország Pont
a Faluházban
Minden hétköznap: 15–19
Szombaton: 9–13

