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Képviselô-testületi hírek
Október 28-án a helyi általános iskola és óvoda vezetôivel találkozott a
képviselô-testület, hogy tájékozódjon az intézmények jelenlegi helyzetérôl, az
ott folyó munkáról, és információkat gyûjtsön a további feladatokhoz, tervekhez.
A képviselô-testület ugyancsak október 28-án tartotta soros ülését. A testület
teljes létszámmal jelen volt, a hallgatóság száma: 6 fô.
 z ülésen tájékoztató hangzott
A
el a jelenlegi közvilágítás LED-es
fényforrásra történô cseréjének lehe
tôségérôl. A változtatás lehetôségének
megvitatására további információk
gyûjtése után tér vissza a testület.
Döntött a testület, hogy 2010. év
hátralévô idôszakában 2 alkalommal
ülésezik:
November 25-én csütörtökön 17.00
órakor.
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2010. I–III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló megtárgyalása
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállítása
3. Az elsô lakáshoz jutók támogatási
rendszerének felülvizsgálata
4. SZMSZ felülvizsgálata
5. Szerzôdések felülvizsgálata
6. Egyebek
December 16-án csütörtökön 17.00
órakor.
Napirendi pontok:
1. A civil szervezetek támogatásáról
szóló szabályzat megtárgyalása
2. A helyi temetôrendelet aktualizálása
3. A polgármester beszámolója a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi
Tanácsban végzett tevékenységérôl
4. A képviselô-testület 2011. I. félévi
munkatevének elfogadása
5. Egyebek
Számba vette a képviselô-testület,
hogy a kötelezô feladatok ellátása mellett melyek azok a fejlesztési irányzatok, feladatok melyekkel
foglalkozni kíván, és amikrôl dönteni kell a koncepció összeállításánál. Többek között: oktatási, nevelési intézmények finanszírozása, társulások tagdíjai, úthálózat fejlesztése, gyalogátkelôhely létesítése, hóeltakarítás, háziorvosi feladat-ellátási szerzôdések helyzete,
közmunkások foglalkoztatása, közvilágítás pótlása, korszerûsítése, utcák, házszámozások rendezése, helyi újság, hirdetési díjak, területfoglalási díj, terembérlet, falunap, köz-

ségi karácsony, idôsek napja támogatása, civil szervezetek támogatása, GAMESZ létrehozása. Tárgyalni
kell a közétkeztetésrôl, kistérségi intézmények, körjegyzôség mutatóiról,
Ercsi Szakorvosi Rendelôintézeti társulásról, engedély nélküli építkezések helyzetérôl, adórendelet módosításáról, elnyert pályázatok megvalósításáról, adókintlévôségek behajtásának helyzetérôl, Kossuth és Országút sarkán lévô romos épület sorsáról.
A következôk szerint hagyta jóvá a
testület az Önkormányzat 2011. évi
belsô ellenôrzési tervét:
– I. negyedévben a kistérségi fenntartásban mûködtetett Bóbita tagóvoda és a Kozma Ferenc Általános Iskola mûködésének feltételei, kistérségi együttmûködési
lehetôségeinek (gazdaságosságának) vizsgálata.
– II.
negyedévben
Baracska–
Kajászó Községek Körjegyzôsége
mûködésének pénzügyi feltételrendszere, (gazdaságossági vizsgálat), elemzés a körjegyzôségben ellátandó feladat mennyiség és a létszám vonatkozásában.
– Ellenôrzésre kerülnek továbbá a
2006-2010 idôszakban végzett beruházások.
A képviselô-testület tudomásul vette a FEJÉRVÍZ Zrt. tájékoztatóját
miszerint a következô évi üzleti tervét elôreláthatóan 2011. I. negyedévében tárgyalja a társaság közgyûlése,
így a szolgáltatásra vonatkozó díjjavaslatra ezután kerül sor, addig a
2010. évben megállapított díjak maradnak érvényben.
Az Országúti fedett buszváróra érkezett árajánlatot azzal a feltétellel fogadta el a testület, ha az abban szereplô 12%-os árkockázat fedezetet mellôzi az ajánlattevô és
1 000 000 Ft + áfa összegért vállalja
annak elkészítését.
A fogszakorvosi ellátást végzô
GINGIVA BT. praxisa átszervezését
tervezi, mely érinti a helyi ellátást,

ezért kérelemmel fordult a képviselôtestülethez. A testület a PIT Bizottságot bízta meg, hogy tárgyaljon dr.
Óvári Péter fogorvossal és tegyen javaslatot a kérelemben foglaltak megoldására.
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat és intézményei részére jelenleg az E.on szolgáltatja a villamos energiát. Más cégek is jelezték felé, hogy szolgáltatnak villamos energiát, s kedvezô is
az ajánlatuk, viszont november 12-ig
le kell adni az igényt. A képviselôtestület a PIT Bizottsághoz utalta a
témát, hogy végezzen összehasonlítást az ajánlatok között és tegyen javaslatot a változtatás lehetôségére.
Az új testület az alakuló ülésén nem
hozott létre szociális bizottságot,
a polgármester hatáskörébe utalta
a rendkívüli segélyezést. A polgármester jelezte, hogy a költségvetésben segélyezésre tervezett keret elfogyott, de továbbra is sok kérelem érkezik. Szükségesnek érzi a helyi szociális rendelet felülvizsgálatát és az
SZMSZ módosítását. Ezért a testület úgy határozott, hogy a hatáskört
illetôen a következô ülésén módosítja
az SZMSZ-t, s rövid idôn belül napirendre tûzi a szociális rendelet felülvizsgálatát is.
A képviselô-testület felkérte a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a
körzet országgyûlési képviselôjével,
Tessely Zoltán úrral. Kérje meg, karolja fel a Váli-víz medertisztításának ügyét, mivel értesülései szerint a
munkálatokat akkor tudja elvégezni
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, ha a központi költségvetés fedezetet biztosít
hozzá.
Egyebek napirendben feltett kérdésre a polgármester elmondta, hogy a
Széchenyi utcában folyó útburkolat javítást a Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmû Társulás fizeti, mivel az
csatornaberuházás utáni csatorna
nyomvonal helyreállítás.
Jelzés hangzott el a polgármester úr
felé, hogy a Vasút utcai kerékpárút és
a gazdasági területre bevezetô földút
találkozásánál megsüllyedt a terület,
kidôltek a jelzôtáblák, intézkedni kell
a helyreállítást illetôen.
A polgármester javaslatára Szabó Domokost a Pénzügyi-, Infor-
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matikai- és Településfejlesztési Bizottság külsôs tagjává választotta a
képviselô-testület. Igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Mayer András,
Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia,
nemmel szavazott: Becsei Andrásné,
tartózkodott: dr. Herczeg József.
Minden többi döntésnél egységesen
szavazott a képviselô-testület.
Becsei Andrásné

Alpolgármesteri fogadóórák
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy fogadóórát minden szerdán 13.30–
15.30 óra között tartok a községházán. A települési feladatok kedvezôbb megoldását, és a község fejlôdését szolgáló észrevételeket, javaslatokat köszönettel fogadom a fent jelzett idôpontban, amit megtehetnek személyesen vagy az
(06-22) 580-180, valamint (06-22) 454-050-es központi telefonszámon, illetve írásban. Ahhoz, hogy az írásban történô megkeresésre reagálni tudjak,
elérhetôséget szíveskedjenek megadni (név, cím).
Tisztelettel: Becsei Andrásné, alpolgármester

Képviselôi sorok
Tisztelt Lakosság!
2010. november 17-én tartotta elsô ülését az újonnan alakult Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság, rövidített nevén PIT Bizottság. A három önkormányzati képviselô mellett – Pintérné Bernyó Piroska, dr.
Mayer András, Szûcs Norbert – külsô tagként megbízást
kapott a képviselô-testület többségétôl Szabó Domokos,
baracskai lakos is, így négy fôvel kezdhettük meg munkánkat.
Az elsô ülésen már nagyon sok területet kellett átvizsgálni, célokat megjelölni a közeljövôre vonatkozóan. Az ülésen részt vettek tanácskozási joggal azok a képviselôk is, akik
nem bizottsági tagok, valamint a polgármester, alpolgármester és a körjegyzô asszony.
Elsôként, mint meghívott vendéggel, dr. Óvári Péter fogorvos úrral tárgyalt a bizottság. Doktor úr elôzôleg írásban tájékoztatta a testületet, hogy ha esetlegesen a jövôben
a kajászói fogorvosi feladatot is a GINGA Bt. látja el, milyen
hatással lehet az Baracska lakosságának ellátására. A megbeszélés végén olyan konszenzus születet, mely szerint a baracskaiak is igénybe vehetik sürgôs esetben a kajászói rendelési idôt, s a kajászóiak is jöhetnek Baracskára szintén sürgôs
esetben. Ezzel megnô az az idôszak, amikor hirtelen bajban
fogorvosunkhoz jutunk. Javasolta a bizottság a testületnek a
feladatellátási szerzôdés felülvizsgálatát, annak több pontjának módosítása miatt.
Ezt követôen áttekintettük Baracska Község Önkormányzata és a Körjegyzôség 2010. évi I–III. negyedévi beszámolóját,
melyet javasoltunk elfogadásra a képviselô-testület számára
néhány rész pontosítását követôen. E naprend tárgyalásánál
merült fel elôször, hogy sajnos szociális rendeletünk elavult,
több ponton nem életszerû, sürgôs átdolgozást igényel. Ezzel kapcsolatban bizottságunk mielôbbi elôterjesztést kért.
Megismerkedtünk a Baracska–Kajászó–Vál viziközmû beruházást lebonyolító és üzemeltetô intézményi társulás háromnegyed évi gazdálkodásának számaival is. Ebben igen kevésnek találtuk a társulás megtakarított pénzösszegét, s javasoltuk a testületnek, kérjen egy kimutatást a Fejérvíz Zrt-tôl,
mint üzemeltetôtôl, az eszközleltárral kapcsolatban.
A leghosszabban a 2011. évi költségvetési koncepció javaslatával foglalkoztunk. Az itt hozott döntéseinkben az alábbiakat javasoltuk a képviselô-testületnek:
– ne emeljük egyik adónemet sem 2011-ben, sem a lakosságit, sem a vállalkozókét.
– ismételten kértük a szociális rendelet felülvizsgálatát,
melyben az olyan esetekre is pontosított kidolgozás szük-

séges, mint az ez évi belterületi árvíz és egyéb természeti
katasztrófa súlytotta lakosok megsegítése.
– elfogadhatatlannak tartja a bizottság, hogy amíg anyagi
nehézségekkel küzd az önkormányzat, addig milliókban
mérhetô a lakosság be nem fizetett adója. Ezért kértük a
körjegyzô asszonyt, hogy készítsen egy kimutatást PIT Bizottság részére, hogy az elmúlt négy évben hány esetben
adott át az önkormányzat bírósági végrehajtásra ügyeket, s
azok milyen eredményt hoztak.
– javasolta a bizottság az óvodai és iskolai nyersanyagnormák némi emelését is, mivel az elmúlt évben nagymértékben megemelkedtek az élelmiszerárak. A szülôk által befizetett összeghez egyre többet kell az önkormányzatnak pótolni, s ezzel a lépéssel könnyíthetünk a jövô évi költségvetésünkön is. A PIT Bizottság javaslata, hogy az óvodai étkezés esetén: a tízórait és uzsonnát 6–6 Ft-tal, az ebédet 15
Ft-tal, iskolai étkezésnél a tízórait és uzsonnát 7–7 Ft-tal,
az ebédet 27 Ft-tal emelje a képviselô-testület.
– javasolta a bizottság, hogy vonja vissza a testület a szeptember 16-án, a lakbérek rendezésével kapcsolatos rendeletét, annak határideje miatt. Módosítsa 2010. október
1-rôl 2011. január 1-re.
– nem javasoltunk változtatást a Kidoboló címû önkormányzati lap hirdetési tarifáin, valamint a Faluház különbözô
bérleti díjain a 2011. évben.
– kértünk egy tájékoztatást az ALBA VOLÁN 2010-ben, a
helyi buszon végzett ellenôrzéseirôl, s azok eredményérôl.
Ugyanis minél kevesebb jegyet váltanak az utasok, annál
több pénzt kell az önkormányzatnak hozzátennie az elszámoláskor.
– nem látja biztosítva a bizottság a jövô évi költségvetésben azt az összeget, mely a településôrök bérét fedezné.
Javasoltuk, hogy abban az esetben foglalkoztassa tovább
az önkormányzat ôket, amennyiben továbbra is pályázati
pénzbôl finanszírozhatjuk.
– javaslunk betervezni a 2011. évi költségvetésbe kisebb úthálózat fejlesztést, közlekedési táblák pótlását, a Kossuth
utca sarkán álló önkormányzati tulajdonú házról a földmérési pont áthelyezését, a tanyabusz garázsának megépítését, az Idôsek napjára, Falunapra, Falukarácsonyra egy
összeg megállapítását, zászlótartók, zászlók pótlását, egy
kutyakenel megépítését a kóbor kutyák befogásához.
– az elnyert pályázatokból javasoljuk befejezni a játszótér kialakítását, az önkormányzat melletti parkoló megépítését.
Javasoljuk a testületnek, hogy a polgármesteri hivatal felújítását halasszuk át 2012-re, mivel az önrész nagyon megterhelné költségvetésünket.
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– a templom utcai kis köz javítását közmunkásokkal végeztesse el az önkormányzat, s a 2012. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre a teljes felújítás.
– nem javasolta a bizottság, hogy kerüljön betervezésre két
EKG gép a két háziorvosnak, mivel mindketten rendelkeznek ilyen készülékkel.
– nem javasoltuk, hogy az önkormányzat vásároljon számítógépet a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, mivel ôk
is kapnak állami támogatást mûködésükhöz, s próbálják
azt abból kigazdálkodni.
– továbbra is szükség van közcélú munkaerôkre, s az ô munkájuknak a szervezésére. Ezért javasoltuk, hogy legyen betervezve plusz csoportvezetôi pótlék a hivatali karbantartónak.
– leválasztásra került az óvodától a két háziorvosi rendelô
fûtési rendszere. Javasolta a bizottság többsége, hogy a
következô testületi ülésre kapjunk tájékoztatást a fogyasztásról, s annak függvényében tárgyaljon a testület a háziorvosok költség hozzájárulásáról.
– javasoltuk, hogy a költségvetési beszámoló adatai alapján – mely több milliós bevételi pluszt mutatott – továbbra is maradjon Kistérségi fenntartású az óvoda és az általános iskola, valamint mûködtessük továbbra is Kajászóval
a körjegyzôséget.
– a bizottság javaslata, hogy a polgármesteri hivatalban a hat
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órás hivatalsegédi álláshely és a hat órás takarítói álláshely helyett egy nyolc órás hivatalsegéd és takarítói állás
kerüljön kialakításra. Azzal a megkötéssel, hogy a háziorvosi, valamint a fogorvosi rendelô várótermeinek és mellékhelységeinek takarítása közcélú munkavégzéssel legyenek megoldva.
Bizottságunk a következô ülésre meghívja a Fibernet Kábelszolgáltató képviselôjét, hogy tájékoztatást kapjunk az önkormányzat és köztük lévô egyezségrôl.
Felülvizsgálatot kezdett bizottságunk a településünkön lévô
áramszolgáltatással kapcsolatban, melynek célja, hogy megkeressük azt a szolgáltatót, mely a villanyáramot – lakossági és közüzemi egyaránt – kedvezôbb áron tudja számunkra biztosítani.
Tisztelt Lakosság!
A fenti leírtakban foglaltak minden esetben javaslatok, melyek a soron következô képviselô-testületi ülésen lesznek elfogadva, vagy elutasítva. Célom az volt, hogy tájékoztassam
Önöket, milyen irányban képzeli el a PIT Bizottság a jövô évi,
már most láthatóan szintén szûkös pénzügyi lehetôségeinket
felhasználni, a kötelezô feladatellátásokon felül.
				
Pintérné Bernyó Piroska
PIT Bizottság elnöke

Körjegyzôi sorok
Tisztelt baracskai lakosok!
A lap hasábjain történt utolsó megszólalásom óta felmerült néhány olyan téma,
mely ismételten arra inspirált, hogy Önökhöz forduljak segítségért, ill. felhívjam az „érintettek” figyelmét néhány fontos dologra.
Elsôként, amiben segítséget kérek:
(elôre bocsátom, hogy „Akinek nem
inge, ne vegye magára”, tehát az alább
felsoroltak esetén azoktól, akiket nem
érint, elnézést kérek! Viszont remélem, hogy kéréseim eljutnak azokhoz is, akik magukra ismernek, és ezt
követôen tesznek is valamit, ill. nem
teszik azt, amit eddig!)
– Kérem, hogy szíveskedjen minden
ingatlantulajdonos az ingatlana elôtti
járda,- ill. árokszakaszt az aktuális évszak okozta „kellemetlenségektôl” (levél, kinyúló, száraz gallyak, egyéb növényzet, hulladék stb.) továbbra is folyamatosan megszabadítani. Korábbi kérésem ellenére is van még mindig olyan ingatlantulajdonos, aki nem
gondoskodott arról, hogy az ingatlana
elôtti járdát minden járókelô használni tudja.
– Kérem, hogy aki állatot tart, tartsa be az állattartás szabályait is! Miért kell ehhez egy hatóság, amikor csupán a békés együttélés szabályait kellene betartani?
– kérem, hogy az un. Gábán-ba NE VIGYENEK SEMMIFÉLE NÖVÉNYI ÉS

EGYÉB EREDETû HULLADÉKOT,
HISZEN AZ NEM HULLADÉKLERAKÓKÉNT MûKÖDIK, és a terület
nem is az önkormányzat tulajdonában
van, ezáltal annak kitisztításával az önkormányzatnak lesz olyan jellegû, FELESLEGES kiadása, mely más, fontos,
minden állampolgárt érintô egyéb területek esetleges fejlesztéstôl viszi el a
pénzt.
– Kérem, hogy más emberek munkáját jobban becsüljük meg, ill. jobban figyeljünk egymásra! Miért kell az önkormányzat által kihelyezett, folyamatosan cserélt utcai szemeteseket kiborítani, szétdobálni és a hulladékot mellé dobni? Miért kell megcsonkítani,
elrontani, tönkretenni és nem utolsó
sorban ellopni a játszótérrôl a játékokat, tartozékokat? Miért kell úgy tüzelni, hogy azzal folyamatosan bos�szantsuk a szomszédot. Miért nem lehet szólni neki, hogy ne teregesse ki a
ruhát, ne nyisson ablakot stb. a tüzelés
idôtartamára? Miért nem lehet a postaládát úgy elhelyezni, hogy ne érje el
a postás kezét a kutya? Ezek a cselekedetek örömet okoznak valakinek?

Szegényes öröm az ilyen!!! Viszont az
ilyen emberek hozzáállása megkeseríti
a többség életét!
– Kérem, hogy a téli idôszakban az ingatlantulajdonosok végezzék el az ingatlanuk elôtti járdaszakaszon a hó-,
és síkosság mentesítési feladatokat!
Többször írtam már arról, hogy a síkosság mentesítést el nem végzô tulajdonosokra nézve – esetleges baleset
esetén – milyen – kártérítési és egyéb
- következményei származhatnak abból, hogy ezen feladatot nem végzik el.
– Jön a Karácsony és sajnos a bûnözési
kedv is fokozódik! Próbáljuk meg
jobban védeni saját értékeinket, és
lehetôség szerint figyeljünk oda a
szomszédéra is. Ha mód van rá, többször látogassuk meg idôs hozzátartozóinkat! Bármi furcsa dolgot észlelünk,
keressük meg az illetékes rendôri szerveket! Hívjuk fel az idôs emberek figyelmét arra, hogy ismeretlen embereket NE ENGEDJENEK BE az otthonukba, bármiféle ürüggyel is akarnak
bemenni! NE TARTSUNK OTTHON
nagy értékben készpénzt!
– Kérem azon állampolgárokat, akik
a közelgô ünnepek, ill. egyéb más alkalomból disznót vágnak, tartsanak be
néhány nagyon fontos szabályt! Néhányra itt hívom fel a figyelmet: az
állat vágása során keletkezô vér, vé-

2010. december
res víz közterületre, közterületi árokba vezetése tilos. A bél nem kommunális hulladék, ezért annak a kukába helyezése sem megengedett. Nem beszélve az abból áradó bûzhatásról!! A régi
öregek is vágtak disznót, szervezett
kommunális hulladékelszállítás sem
volt, mégis megoldották ezt a problémát. Pl. elásták a saját kertjükbe az állat levágása után maradt felhasználhatatlan részeket. Ugyanilyen visszatérô
probléma és kérdés, hogy mi a teendô
az ingatlanon elhullott kisebb termetû
állatok tetemeivel. A 73/2003.(VI.27.)
FVM. rendelet foglalkozik az állati
hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályaival. Ezen rendelet 5. §.(2) bekezdése az alábbiakat mondja ki: „
Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb
össztömegû, kedvtelésbôl tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa a saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele azonban, hogy a felszín
alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter
távolság legyen”. Ugyanezen jogszabály 7. § (1) bekezdése szerint: „ Az
elhullott baromfit, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját, az állattartó saját telkén – évente legfeljebb 50
kg össztömegig – elföldelheti, ha fennállnak a hivatkozott 5. §. (2) bekezdésében foglalt feltételek”. A felsoroltnál
nagyobb mennyiségû, ill. a nagyobb
testtömegû állatok hulláját engedélyezett állati hulladékgyûjtô, gyûjtôlerakó
vagy kezelô üzembe kell szállítani.”
Biztos vagyok abban, hogy a hatósági állatorvos az ilyen esetekben tud segíteni. Itt hívom fel a figyelmet arra,
hogy termôföldön és legelôn nem lehet állati tetemet elföldelni!

Még mindig „állati” téma

A Kormány a 41/2010.(II.26.) sz. rendeletében szabályozta a kedvtelésbôl
tartott állatok tartására és forgalmazására vonatkozó elôírásokat. Ennek a
jogszabálynak a tanulmányozását ajánlom nemcsak a kedvtelésbôl tartott állatok tulajdonosainak, hanem az állatkereskedést folytatóknak is, hiszen sok
hasznos információt tartalmaz. Általánosságban az alábbi tudnivalókra hívom fel a figyelmet:
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– a kedvtelésbôl tartott állat fogalma:
a rendszertani besorolástól függetlenül minden olyan állat, amelyet nem
kizárólag tudományos kutatás, állati eredetû termék elôállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem,
géntartalék-védelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás
céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az állat, amelyet
más kedvtelésbôl tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak,
valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat és a vadászatra használt állat. A kedvtelésbôl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetôvé tegye annak természetes
viselkedését, ugyanakkor a környezô
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne
zavarja. A kormányrendelet kimondja továbbá, hogy tilos ebet tartósan
10 m2-nél kisebb területen, ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve, gerinces állatot kör alakú kalitkában, gerinces állatot gömb alakú akváriumban tartani. Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem
minôsül csoportos tartásnak a szuka
együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven
mûködô szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hos�szának összege nem lehet kevesebb 5
m-nél, valamint a futó rész nem lehet
rövidebb 3 m-nél. A kormányrendelet
kimondja többek között azt is, hogy az
állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a
ragadozó állatok táplálására szánt élô
egyedek -, ill. az ember biztonságát.
Továbbra is fontos szabály, hogy belterület közterületén ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen. A lap terjedelmére tekintettel most csupán a fenti jogszabály fontosabb rendelkezéseit ismertettem. Kérek minden állattartót, hogy a korábbi lapokban általam
– az állattartás szabályai témakörben
– írottakat se feledjék el, ill. továbbra
is gondoskodjanak arról, hogy az ebek
a közterületre ne kerülhessenek ki!

Más, fontos!

Szintén csupán az érintettek figyelmét
hívom fel arra, hogy tetemes összegû
kintlévôsége van az önkormányzatnak a hulladékszállítási díjak területén. Felhívom a figyelmet arra, hogy
a Körjegyzô a kintlévôségek behajtása iránt folyamatosan intézkedik, viszont ezzel kapcsolatban nem árt tudni a következôt: a szolgáltató a be nem
szedett díjhátralékot a következô évi
díjába bekalkulálja. Ez azt jelenti, hogy
azok miatt, akik nem fizetnek, a rendesen fizetôket „büntetik”. Nem vitatom,
hogy vannak családok, akiknek igazán
problémát okoz a hulladékszállítási díj
befizetése, az ô esetükben - kérelmük
alapján – részletfizetést tudunk felajánlani, ill. élhetnek a helyi rendeletben
megállapított kedvezmény igénybevételével – amennyiben a feltételeknek
megfelelnek -, viszont az „úgysem fizetek” kategóriába tartozóknak erkölcsi
alapon nincs joguk arra, hogy általuk
mások „bûnhôdjenek”. Kérek ezért
minden, a lap hasábjain megszólított
állampolgárt, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek és annak a szolgáltatásnak, melyet rendszeresen megkap, az
ellenértékét fizesse meg! A boltban is
ki kell fizetni az áru ellenértékét.

Tisztelt Adóalanyaink!

Lassan 5 év gyakorlati tapasztalattal
rendelkezem a tekintetben, hogy Baracska településen milyen az adófizetési morál. Csak néhány szösszenetet szeretnék Önökkel megosztani: egyes állampolgárok módszeresen „zrikálják”
szomszédaikat, ismerôseiket azzal,
hogy „Te miért fizetsz adót, én sem fizetek”. Ennek soha nem szabad hinni, hiszen azok közül valók leginkább
a rendszeres adófizetôk, akik száját az
ilyen mondat elhagyja.
Az adóalanyok adatait titkosan kezeljük, viszont érdekes módon többször maguk az adóalanyok adnak ki
magukról valós vagy valótlan adatokat. Ebbôl következôen én továbbra is azt kérem, hogy mindenki a saját
adókötelezettsége teljesítésével foglalkozzon, hiszen az esetleges végrehajtás során is ô felel a kötelezettsége elmaradásának következményeiért és nem a szomszéd. Megállapítható, hogy a baracskai adóalanyok túlnyomó többsége rendszeresen teljesíti
adóbefizetéseit, viszont vannak olyanok, akik folyamatosan nem fizetnek.
Természetesen az adóhatóság rendel-
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kezésére álló eszközöket alkalmazzuk, viszont itt sem utolsó figyelembe venni azt a tényt sem, hogy a kiesô
adóbevétel veszélyeztetheti az önkormányzat mûködôképességét. Ezúton
is (elsôsorban adóhatóságként) szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy önadózás mûködik,
ami nem azt jelenti, hogy mindenki
maga dönti el, hogy milyen típusú és
mértékû adót kell fizetnie. Az önadózás többek között azt jelenti, hogy az
adóalanynak magának kell bejelentkeznie a település képviselô-testülete,
ill. a magasabb szintû jogszabály által megállapított típusú adók hatálya alá, ill. minden nemû vele kapcsolatos változást (tulajdonjogban bekövetkezett változás, lakóhelyben bekövetkezett változás, stb.), a változást
követô 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz. Ezt a kötelezettséget sajnos nagyon sok adóalanyunk
elmulasztja megtenni, ezért sokszor
hosszadalmas ügyintézés („nyomozás”) során zárulhat le egy adott –akár
egyszerûnek tûnô ügy is. Kérem, hogy
adóalanyaink – kötelezettségeik teljesítésével – legyenek abban segítségünkre, hogy az érintett adótárgyban bekövetkezett változásokat jelentsék be, így nem kell több hónapnak eltelnie ahhoz, hogy pl. egy ingatlant eladó adóalanyt a nyilvántartásból töröljünk és az új tulajdonosra kivessük az adót. Ezzel nemcsak a
mi munkánkat könnyítenék meg, hanem elsôsorban az érintett adóalanyok mentesülnének a látszólag általunk
okozott bosszúságtól, a hosszadalmas
ügyintézéstôl. Tájékoztatom Önöket,
hogy a lakcímben bekövetkezett változás bejelentése nem azonos az adóhatósághoz teendô bejelentéssel, ezért
kérem azon Tisztelt Ügyfeleinket, akik
Baracska településre jelentkeznek be,
ill. Baracska településen belül jelentkeznek át egy másik lakcímre, a bejelentkezéssel egyidejûleg az adóirodát
is szíveskedjenek felkeresni! Felhívom
e tekintetben a Baracska Annamajor,
ill. Roboz területén lakókat is, hogy
ôk is Baracska közigazgatási területéhez, a helyi adóhatóság illetékességi
körébe tartoznak, a változás bejelentés rájuk nézve is kötelezô!
Természetesen az adóhatóság a
jövôben is minden, számára jogszabályban elôírt lehetôséggel élni fog a
kintlévôségek behajtása érdekében.

Önkormányzat
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Tisztelt Széchenyi utca végén letékes jegyzôi gyámhatóság felé. A
lakó állampolgáraink!
jegyzôi gyámhatóság végzésben figyelFelhívjuk a Baracska, Széchenyi utca
végén lévô – külterületnek minôsülô
– ingatlanokban lakók figyelmét arra,
hogy rájuk is vonatkoznak bizonyos
szabályok, melyek betartása néhány
tulajdonos esetében igen hiányos. Az
ingatlanok egy része rendezetlen, elhanyagolt, olyan anyagok tárolására szolgál, melyek úgy gondolom nem oda
valók, ill. nem akkora mennyiségben.
Többször érkezett panasz, melyekbôl
az derült ki, hogy a zsúfolásig „feltöltött” ingatlanok vonzzák a patkányokat és más élôsködôket, melyek veszélyeztetik a szomszédos ingatlanokat is.
Vannak olyan tulajdonosok, akik saját tüzelôjüket, gépkocsijukat, egyéb,
akár számukra már feleslegessé vált
holmijukat, szemetet, kôtörmeléket
stb. az ingatlanuk elôtti közterületen tárolnak. Nem tudni, hogy milyen okból, és kitôl kaptak erre engedélyt! Természetesen itt is kivételként szolgálnak azon ingatlanok, melyek rendezettek! Kérem, akik magukra ismertek, tegyenek meg azért minden tôlük telhetôt, hogy ez a terület se
rontsa az ide érkezôk Baracskáról alkotott képét, és ne kelljen másoknak
emiatt szégyenkezniük, hiszen az itt lakók is Baracska településen élnek. Ha
nem történik semminemû változás ezt
követôen sem, kénytelenek leszünk bevonni az ÁNTSZ-t és a Környezetvédelmi Felügyelôséget a probléma megoldásába, ennek viszont igen tetemes
összegû büntetés lehet a következménye. Kérem, hogy ezt egyetlen érintett
se várja meg!

Fontos információk az iskoláztatási támogatási rendszer változásairól!

A családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvényt, valamint a gyermekek védelmérôl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi LXVI. törvényt
a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító 2010. évi LXVI.
törvény 2010. augusztus 30-ai hatál�lyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú
fejlôdésének elôsegítése.
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyûlik 10 igazolatlan órája, az iskola jelzi ezt a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint il-

mezteti a szülôt arra, hogy az adott
tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését
és ezzel egyidejûleg a gyermek védelembe vételét. Amennyiben a gyermek
továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyûlik,
a jegyzôi gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a
gyermeket. A jegyzônek e jogkörében
mérlegelési lehetôsége nincs. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a
gyermek védelembe vételével jár.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan idôre történik, annak kezdô idôpontja a döntés hónapját követô második hónap elsô napja. Háromhavonként és a tanév végét
követôen a jegyzônek felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztést, azaz a gyermek helyzete
rendezôdött-e, tehát teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzô csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett idôszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul, vagy a gyermek tankötelezettsége megszûnt, vagy a gyermek védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése miatt
kell megszüntetni. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének idôtartama
alatt a támogatás egy eset kivételével a családtámogatási folyószámlán
gyûlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az összegyûlt iskoláztatási támogatás – eseti gondnok közremûködésével
– természetben kerül a gyermek számára biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre, hanem a
felfüggesztés idôtartamával megegyezô
számú hónapra elosztva, részletekben
kell nyújtani. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyermek esetén a támogatás felfüggesztésének idôtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani. A kivételes, egyedi
esetet a legrászorultabb, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülô gyermekek jelentik. Ha rájuk
tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást, számukra a felfüggesztés idôtartama alatt az iskoláztatá-
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si támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani.
Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követôen a gyermek védelembe vételét még legalább a felfüggesztés idejével megegyezô idôtartamig,
de legkésôbb a nagykorúság eléréséig
fenn kell tartani, megelôzendô az újbóli tankötelezettség elmulasztását.
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Önkormányzat, Faluház
Ezúton is kérem a Kedves szülôket,
hogy tanköteles korú gyermekeik hiányzásait – leginkább az igazolatlan hiányzásokat – körültekintôbben kövessék nyomon, hiszen a fent leírtak alapján akár a családi kasszát megrengetô
következményei is lehetnek a megengedettnél nagyobb számú igazolatlan hiányzásnak!

Tisztelt Állampolgárok! Továbbra is
kérem Önöket, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel, észrevételeikkel a jövôben is
bizalommal keressenek fel bennünket
a már jól ismert ügyfélfogadási idôben
és a korábban is jelzett elérhetôségeink
bármelyikén!
Tisztelettel és köszönettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyzô

Faluházból jelentjük
Ismét eltelt egy év, ismét itt a Karácsony!
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is rendezünk karácsonyi
kézmûves vásárt, december 19-én, Aranyvasárnap. Aki volt
a falunapon, biztos emlékszik a kézmûvesek utcájára, a sok
érdekes és szép termékre. Hasonlóan széles választékot szeretnénk Önök elé tárni! Nem maradhat el a játszósarok gyerekeknek, a tea és a szokásos paprikás krumpli (vagy krumplipaprikás?), amire vendégünk az összes árus, résztvevô, és
minden betérô, amíg az el nem fogy. A kézzel készült egyedi
termékek mindig sokkal nagyobb értéket képviselnek, még
ha nem is drágábbak, mint a tömegcikkek. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy látogassa meg a karácsonyi vásárt,
mielôtt elköltené az ajándékokra szánt összegét máshol.

Új irányvonallal
bôvült a Filmklub
A gyerekek számára továbbra is kéthetente tartunk matinét. Nagyszerû kis csapat gyûlik össze szombat délutánonként
a Faluházban, akik lelkesen vesznek részt
a mozi témájának kiválasztásában és a látottak értékelésében. A felnôtt nézôinket
megszólító filmvetítéseken a közösségi
élmény erôsítését célozzuk meg. Ugyanakkor új vetítéssorozatot is indítottunk
Filmklasszikusok címmel, melynek keretében a filmtörténet kiemelkedô alkotásait vesszük sorra. Indításként a kön�nyen emészthetô, mégis értékes és érdekes mûveket poroljuk le, melyek közül
nem hiányozhatnak természetesen a magyar és a cseh humor képviselôi sem. A
sorozatot november 20-án Chaplin: A
diktátor címû alkotásával nyitottuk.

Sikeres számítógépes oktatást zárunk le november végéig,
és mivel igény mutatkozik a folytatásra, tavasszal újra indítjuk! A kezdô tanfolyam mellett lesz lehetôség néhány speciális területet is megismerni azoknak, akik már egy kicsit értenek a számítógéphez.

Minden kedves olvasónak kívánok
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendôt!
Vasvári Béla
Faluházigazda

A filmklub következô mûsora:
MATINÉ – 15 óra
FILMKLUB – 18 óra
december 4. Terminator 4 – A megváltás
Sherlock Holmes
amerikai-német-angol film
amerikai-angol film
rendezte: McG
rendezte: Guy Ritchie
december 18. Fél lábbal a paradicsomban
Igazából szerelem
olasz film
angol film
rendezte: Enzo Barboni
rendezte: Richard Curtis
január 8.
Pokolfajzat
Filmklasszikusok – Legényanya
amerikai film
magyar film
rendezte: Guillermo del Toro
rendezte: Garas Dezsô
január 22.
Pokolfajzat II. –
Szellemkutya
Az Aranyhadsereg
francia-német-amerikai-japán film
amerikai film
rendezte: Jim Jarmusch
rendezte: Guillermo del Toro
A változtatás jogát fenntartjuk. Várunk minden érdeklôdôt szeretettel.
Mándli Judit

Fôszereplôk a
Szellemkutya c.
filmbôl

Rendôrségi hírek

Alkalom szüli...
Most kezdôdik el a vásárlási láz, amikor ajándékvásárlási, bevásárlási szándékkal megrohamozzuk a boltokat, piacokat, nagyáruházakat, karácsonyi
bazárokat. Ott lapul a nagyobb össze
gû készpénz, és a bankkártya a zsebünkben, a táskákban, illetve a meg-

AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!
szerzett áru a kocsinkban. Sajnos a statisztika számai azt jelzik, hogy nem fordítunk kellô figyelmet értékeink védelmére. A bûnelkövetôket vonzza a vásári forgatag, gyakran találnak kedvezô
alkalmat bûnös szándékuk megvalósításra ezekben a hetekben.

Igaz a régi mondás: ALKALOM SZÜLI A TOLVAJT, MELY ALKALMAT
ÓVATLANSÁGUNKKAL TEREMTJÜK MEG.
Azért, hogy senki számára ne kezdôd
jenek rosszul az ünnepek, kérjük fogadja meg tanácsainkat:
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Rendôrség, Egyház

• Bevásárláskor ne tartsa a pénzt egy
helyen.
• Ne vigyen sok pénzt magával, kizárólag annyi legyen Önnél, amennyi feltétlenül szükséges.
• A bankkártya mellett ne legyen ott a
PIN-kód.
• Autóban se pénzt, se értéket ne tároljon.
• Tömegközlekedési eszközökön fel- és
leszállás közben figyeljen a környezetére is, táskáját, csomagját lehetôleg
szorítsa magához, így elkerülheti a
sértetté válást.
• Fokozottabban figyeljen értékeire, ha
forgalmas helyen, tömegben tartózkodik utazik.
• Ajánlott válltáskáját maga elôtt fogva közlekedni.
• Ne tartson okmányokat értékeket hátizsák, hátitáska külsô zsebeiben.
• Mobiltelefonját se hordja jól látható
helyen, mert felhívhatja vele magára
a figyelmet.
• Ne tegyen egy helyre pénztárcát, csekket, hitelkártyát, okmányokat.
• Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belsô zsebek, vagy a kézre, lábra erôsíthetô övön hordható, illet-

ve a ruházat alatt, nyakba akasztva
viselhetô táskák.
•V
 ásárláskor, az áru válogatásakor
soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.
•A
 TM-bôl történô pénzfelvételnél
idegen személy ne lássa a beütött kódot és a felvett összeget.
•H
 a hosszabb idôn keresztül gyanúsan
viselkedô személyt lát maga mellett,
ellenôrizze értékeinek meglétét.
•G
 yorséttermekben ne akassza székre
táskáját, kabátját, mert azt könnyen
leakaszthatják a tolvajok.
•K
 ülföldi utazása során is fogadja meg
tanácsainkat, mert a zsebtolvajlás
nemzetközi „szakma”.
•N
 e feledje, hogy okmányai elvesztése esetén hosszadalmas utánajárásra
számíthat és a pótlás is költséges.
Vigyázat! A zsebtolvaj általában
nincs egyedül. A legtöbb esetben a
bûnelkövetôk „munkamegosztásban”
tevékenykednek. Van közöttük olyan,
akinek az a feladata, hogy elterelje a figyelmet. A „fedezô” az áldozat mellett
eltakarja a tolvaj kezét. A „jelzô” feladata, hogy kiszúrja a tömegbôl azokat, akik figyelik ôket. Végül van az
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„értékmentô”, aki a lopást követôen a
helyszínrôl eltûnteti a megszerzett tárgyakat.
Ha már bekövetkezett a zseblopás, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt
bármelyik rendôri szervnél megteheti, de célszerû a lopás helye szerint illetékes rendôrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak
listáját, egyéni azonosításra alkalmas
jellemzôit. Az elkövetôrôl adott pontos
személyleírás nagymértékben segítheti
a rendôrök munkáját.
Ha elvitték bankkártyáját, mobiltelefonját, azokat még a feljelentés elôtt,
amilyen gyorsan csak tudja tiltassa le.
Ha a lakáskulcsot, gépkocsi kulcsot is
elvitték, akkor azonnal cseréltesse le a
zárakat.
Ha tetten éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét és értesítsék a
rendôrséget.
Érdemes megfogadni a tanácsot, különösen most az ünnepek elôtti
idôszakban, a saját érdekünkben, hogy
ne váljunk károsulttá, mely tönkre teheti a karácsony békéjét.
Dr. Sági János r. alezredes
rendôrkapitány

Egyházi hírek

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
„Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és
éjszaka ôrizték nyájukat.”
Csendes, hétköznapi éjszaka Izrael megvetettjei között, a Betlehem melletti legelôn. A pásztorok (a tisztátalan lenézettek,
akiknek életformájába az elôírásos mosakodás nem fér bele)
teszik a dolgukat, mint minden nap és éjjel: ôrzik a rájuk bízott nyájat. Egyszer csak rendkívüli esemény történik velük:
elsônek ôk kapják az Evangéliumot, az örömhírt a világ sorsának megváltozásáról, a Messiás megérkeztérôl. A Megváltó már elsô „nyilvános” megjelenésével felrúgta az elvárt rendet, a hozzá fûzôdô elképzeléseket. Miért ôk az elsôk? Lehet,
hogy épp a megvetettségük miatt, hogy elfogadták a megaláztatást, nem akartak hazudozva többnek látszani.
„Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt!
Nekünk már nincs hozzá erônk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: „Csendes éj”.
De a titok,
Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés,
dekoráció. (…)

Isten elôtt nincs megvetett és megbecsült, de azokban, akik
a világ szemében „senkik”, mindig lehetôséget lát. A pásztoroknak csodálatos élmény volt az angyallal való találkozás, de ez csak az út fele az élô Jézusig. „Ha valóban meg lehet találni, nézzük meg, tegyünk érte, hogy találkozzunk is
vele!” – mondták és indultak… A találkozás után visszatértek a rideg szállásra, a nyájhoz. Vajon mi lett velük? Átalakulva pásztorkodtak tovább, mások szemében továbbra is megvetetten, lenézve, de a bûzös istálló Lakóját látva, szívükben
dicsôítéssel…
Most adventben, amikor mi is elindulunk Jézus felé, élményünk a pásztorokéhoz lehet hasonló. Imádkozzunk, hogy
életünk fordulata is hasonló legyen!

Jézusom, segíts,
nehogy elsüllyesszük egészen,
mit is jelent ez az ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, hogy az adventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a szeretetnekmint megannyi tükre a te szeretetednek.

Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt!
Ments meg minket!
Ezért vállaltál embersorsot.”
Paul Roth:
Mentsd meg a karácsonyt
/részlet/

2010. december

Az ünnepi szentmisék idôpontja:
dec. 24.
–
20.30
dec. 25.
–
8.30
dec. 26.
–
8.30
dec. 31.
–
15.00
jan. 1.
–
8.30

9

Egyház, Óvoda

Kegyelmekben gazdag karácsonyt
és áldott új évet kívánok
Tóth Béla plébános úr és az egész egyházközség
nevében! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Óvodai hírek

Jubileumi megemlékezés
Október 28-án és 29-én ünnepeltük
óvodánk fennállásának 60. évfordulóját. A kétnapos rendezvény elsô napján a szülôk anyagi támogatásával megajándékoztuk óvodás gyermekeinket egy nagyszerû bábelôadással, amit
a soproni Habakuk Bábszínház adott
elô. Nagyon színvonalas, szórakoztató
mûsort láttunk.
Másnap, pénteken délután a meghívott vendégekkel, az óvoda nyugdíjaival és volt dolgozóival ünnepeltünk.
Nagy örömmel és izgalommal készültünk erre a napra.
Sajnos nem ünnepelhettük önfeledten, teljes vidámsággal, mert szívünkben szomorúság is vegyült. Molnár
Gyuláné, Etuskát, volt konyhai dolgozónkat veszítettük el. Nagyon készült
pedig erre a napra, de sajnos nem érhette meg. Néhány pillanatig emlékeztünk Etuskára és azokra a volt dolgozóinkra is, akik már nem lehetnek velünk.
Legelôször óvodánk nagycsoportosai
köszöntötték a vendégeket, majd következtek a volt óvodások kedves produkciói.
Németh Nóra nagyon szép furulyajátékában, Radics Máté gyönyörûen
elôadott meséjében, Szabó Anna csodálatos hárfajátékában, végül Kupi Ger-

da, Dombai Valentina és Erdôsi Edina
ügyes akrobatikus táncában gyönyörködhettünk. Ezúton is köszönjük Nektek!
Erre az alkalomra fotókiállítással is
készültünk és próbáltuk az elmúlt
idôszakot képekben bemutatni. A képek között a baracskai óvoda történetének áttekintését is olvashatták a vendégek 1950–2000 között, amelyet Udvaros Károlyné Zsóka gyûjtött ös�sze, aki hosszú évekig intézményünk
óvodavezetôje volt. Mi pedig, akik jelenleg itt dolgozunk, fontosnak tartottuk, hogy mindezt folytassuk. Így közös erôvel elkészült az utolsó 10 év történetének rövid áttekintése is.
A visszatekintésben arról olvashatunk,
hogy már 1903-tól mûködött óvoda ki-

sebb-nagyobb megszakításokkal községünkben. 1950-tôl pedig folyamatosan
és reméljük, hogy még hosszú-hosszú
ideig lesz hangos a gyermekzsivajtól a
baracskai Bóbita óvoda.
A köszöntôk után természetesen a születésnapi tortán is meggyújtottuk a
gyertyát, amit az óvoda dolgozói a gyerekekkel közösen elfújtak. Ezután következhetett a kötetlen beszélgetés,
mely közben szendviccsel, sütemén�nyel, tortával kínáltuk a vendégeket.
Kollégáimmal együtt reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát, és sikerült
egy kis ünnepet becsempésznünk a
szürke hétköznapokba.
Végül köszönetet mondok:
• A szülôknek, hogy az ünnepség napján
délben hazavitték a gyermekeiket az
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óvodából, hogy mi elôkészülhessünk
az ünnepséghez.
• Dr. Mayer András képviselô úrnak,
aki anyagilag támogatta rendezvényünket.
• Mátyás Melindának a finom torták
elkészítéséért.
• Molnár Balázsnak és Bodó Tündének, hogy a meghívókat elkészítette.
• Dörömböziné Zsorda Anitának a finom süteményekért.
• A Lantos Faiskola vezetôjének, aki
megajándékozott bennünket facse-

Óvoda, Olvasói sorok, Hirdetés
metékkel. Laczkó Józsefnének, aki
mindebben segédkezett.
•V
 asvári Bélának, aki asztalokat, székeket, poharakat, tányérokat és paravánokat biztosított számunkra.
•C
 sepkéné Varga Zsuzsannának, hogy
a szendvicsek elkészítését magára
vállalta.

Szelektív hulladékgyûjtés az óvodában

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. szelektív hulladékgyûjtést hir-
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detett óvodák, iskolák részére. A
gyûjtôakcióban óvodánk is bekapcsolódott, mivel fontosnak tartjuk a
következô nemzedék környezettudatos
nevelésének erôsítését.
Papírt és PET – palackot gyûjtöttünk
a szülôk segítségével, amelybôl
12 560 Ft-ot kapott intézményünk.
Tavasszal ismét megszervezzük a
hulladékgyûjtést, amelyhez szintén kérjük a szülôk segítségét.
Végi Péterné
Tagintézmény vezetô

Olvasói sorok

Lapzártától – lapzártáig
Október 22-én a Faluházban megemlékeztünk az 1956os forradalom eseményeirôl. Mûsort a Kozma Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulói adtak, ünnepi beszédet
Kárpáthegyi Józsefné iskolaigazgató mondott. Utólag is köszönjük elôadásukat.
Október 23-án a helyi óvodában tartották fennállásának
60. jubileumi ünnepségét. Az elmúlt évek egy-egy eseményét
rögzítô képekbôl, dokumentumokból rendezett kiállítás, valamint a nagycsoportos óvodások mûsora és az ünnepi torta
gyertyáinak lángja láthatóan kedves emlékeket lobbantott fel
minden megjelent korábbi óvodai dolgozóban, s mint meghívott vendégek is jól éreztük magunkat a családias hangulatú
eseményen. Köszönjük a Szent László Regionális Óvoda, valamint a Bóbita Tagóvoda vezetôjének és közösségének munkáját, figyelmességét és kedvességét.
A nyugdíjba vonult Molnár Miklósné, Marika dadus nénit,
aki 13 évig dolgozott az óvodában, önkormányzatunk is köszöntötte. Nyugdíjas idôszakára ezúton is kellemes éveket és
jó egészséget kívánunk.
A vörösiszap-károsultak megsegítésére gyûjtést szervezett
a Baracskai Vöröskereszt Alapszervezet és a „Szevasz” Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány. Az adományokat
a két szervezet önkéntesei október 23., 24., és 25-én vették
át a Faluházban. A károsultakkal való együttérzését sok baracskai fejezte ki tartós élelmiszer, takaró, törölközô, tisztító- és fertôtlenítôszer adományával, melyeket Szûcs Norbert képviselô szállított be a Fejér Megyei Vöröskereszt Szervezethez. Köszönet illeti az adományozókat és a gyûjtés fô
szervezetôit, Nagy Ferencné Rozikát, Vasvári Bélát, valamint
a lebonyolításban segítôket: Huszár Lászlót, Keresztesné Vass

Piroskát, Molnár Sándorné Erzsit, Szabóné Molnár Katát.
Ebben az idôszakban ismét sok ismeretlen személy
megjelenésérôl lehetett hallani a faluban. Most éppen házvásárlási szándék volt az indok, s olyan ingatlanoknál is megjelentek, ahol semmilyen jel nem utalt rá, hogy az eladó lenne. Nagyon figyeljünk a trükkös látogatókra, hogy ne tudjanak senkit megkárosítani!
Azt is sokan jelezték és nemtetszésüket fejezték ki miatta, hogy bizonyos személyek egy ideológia terjesztésének és
megismertetésének szándékával zavarják nyugalmukat. Mivel hazánkban vallásszabadság van, mindenki maga döntheti
el, hogy ateista, kitart ôsi vallása mellett, vagy más ideológiát
választ. Ha óhajtja, meghallgatja mások szemléletét, de arra
nem kötelezhetô. Aki nem tart igényt az ilyen jellegû megkeresésekre, és nem óhajtja végighallgatni az érzelmi ráhatásokat, közölje a megszólítóval. Az tény, hogy kéretlenül senkinek sem illik embertársát zavarni azzal, hogy saját világnézetét akarja ráerôltetni.
Sajnos közösségi vagyon eltulajdonítása is történt november 15-ére virradóra. Gátlástalan személy/személyek a falu
központjában lévô játszótérrôl a gyermekek elôl lopták el a
hintákat, valamint több ütéscsillapító lapot, ami arra szolgált, hogy egy véletlen leesés/elesés alkalmával csillapítsa az
ütést és kevésbé sérüljön a gyermek.
Volt, aki az áramszolgáltató helyi ügyfélfogadó irodáját
sem ügyfélfogadási idôben, ügyintézés miatt kereste fel, hanem az éj leple alatt azért, hogy elvigye a számítógépet és a
többi technikai felszerelést, ami a lakosság ügyeinek intézéséhez szükséges.
		
Összeállította:
Becsei Andrásné
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Gyógyszertári
ügyelet
December
4–5.: Ercsi
11–12.: Martonvásár
18-19.: Ráckeresztúr
25–26.: Ercsi
Január
1–2.: Martonvásár
8–9.: Ráckeresztúr
15–16.: Ercsi
22–23.: Martonvásár
29–30.: Ráckeresztúr

Köszönetnyilvánítás

Február:
5–6.: Ercsi

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Molnár Gyuláné, Etus néni
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, fájdalmunkban
osztoztak.
Férje és családja

Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Mojzer Béla temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

Polgárôrség

Impresszum
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Vasvári Béla
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Lapzárta: 2011. január 19.
Várható megjelenés: 2011. február 5-ig
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módunkban megjelentetni.
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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
Hétfôtôl péntekig: 14–18
Szombaton: 9–13

