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Illeg és billeg,
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Testületi hírek
Baracska Község képviselô-testülete 2010. 1. negyedévben 5 alkalommal ülésezett. Az üléseken – idôrendi sorrendben – az alábbi határozatok, rendeletek születtek.
2010. január 19-én megtartott rendkívüli ülés határozata:
– a képviselô-testület – megerôsítve az
elôzô ülésen hozott döntését – egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2. számú háziorvosi körzetbe kért számítógép megvásárlásáról a 2010. évi költségvetés tárgyalásakor dönt. (A döntésnél Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia képviselô – érintettség miatt – nem szavazott.)
2010. február 8. Baracska Község Önkormányzata
képviselô-testületének
és Kajászó Község Önkormányzata
képviselô-testületének együttes ülése.
Valamennyi határozatról egyhangúlag
döntött a testület:
– Baracska Község Önkormányzata képviselô-testülete a Baracska–Kajászó Községek Körjegyzôségének 2010. évi költségvetését 50 138 eFt bevételi és 50 138
eFt kiadási fôösszeggel és 12 fôs engedélyezett álláshellyel határozta meg.
– Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôsége 2008–2009. évi munkájáról szóló
beszámolót Baracska község képviselôtestülete elfogadta.
– Baracska Község képviselô-testülete
elfogadta a Baracska–Kajászó Községek
Körjegyzôsége Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát a javaslatok szerinti kiegészítésekkel. E szerint minden év
febru-ár végére szabadságolási terv készüljön a hivatalban dolgozók részére,
valamint negyedéves tájékoztatást kapjanak a képviselô-testületek a költségvetés
helyzetérôl.
– jóváhagyásra került a Baracska–Kajászó Községek Körjegyzôsége létrehozására és mûködtetésére vonatkozó Megállapodás módosítás.
– elfogadta a testület a jegyzô által megállapított Baracska–Kajászó Községek
Körjegyzôsége teljesítményértékelésének alapját képezô kiemelt célokat.
2010. február 15-ei testületi ülés határozatai
(Hiányzott: Dörömbözi András és Mátyási Zsuzsanna képviselô.) A képviselôtestület a Baracska Község Önkormányzata 2010. költségvetésének elfogadása
elôtt az alábbi határozatokat hozta:

– a képviselô-testülete a 2010. évi
költségvetési tartalék keret terhére
400 000 Ft, szabad felhasználású keretet
biztosít a polgármester részére, melybôl
kisebb beszerzéseket, rendkívüli helyzetek azonnali megoldásához szükséges
beszerzéseket bonyolíthat le a képviselôtestület elôzetes felhatalmazása nélkül.
Az összeg felhasználásáról a felhasználást követô képviselô-testületi ülésen a
polgármester köteles beszámolni. (Igennel szavazott: dr. Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska,
Székely Miklósné; nemmel szavazott:
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia)
–a
képviselô-testület
egyhangúlag
2010. évben az önkormányzat intézményeinél dolgozók, valamint az oktatási- és nevelési intézményekben dolgozó
közalkalmazottak
részére – a
köztisztviselôk kivételével – egységesen
havi 144 000 Ft+25% járuléka cafeteria
juttatást biztosít. (A köztisztviselôk külön juttatásai törvényileg kötelezôek,
melyek a költségvetésbe betervezésre is
kerültek.)
– ugyancsak egyhangúlag döntött arról is a testület, hogy a költségvetésbe a
háziorvosi szolgálatnál 2 db EKG szerzésére betervezett összeget a benyújtott
egészségház pályázat elbírálásáig zárolja, mivel a pályázat tartalmazza ezt a tételt is.
– úgy döntött a képviselô-testület, hogy
a bizottsági elnököket (Székely Miklósné, dr. Mayer András, dr. Antal Ida) az
ôket érintô tiszteletdíj megszavazása során a szavazásból kizárja. (A kizárásra
igennel szavazott: dr. Antal Ida, Badics
Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska,
Székely Miklósné; nemmel szavazott:
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia)
– a képviselô-testület úgy határozott,
hogy a bizottsági elnökök részére továbbra is biztosítja a tiszteletdíjon felül
fizetett havi bruttó 5 000 Ft-ot. (A határozat meghozatalánál igennel szavazott: Badics Csaba, Cseh József, Pintérné
Bernyó Piroska, Boriszov Zoltán; nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.)

– nem szavazta meg a képviselô-testület
a vesedializált betegek részére a havi
10 000 Ft-os támogatást. (Az elutasításra igennel szavazott: dr. Antal Ida,
Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné; nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia)
– Baracska Község Önkormányzata képviselô-testülete a polgármester részére
továbbra is biztosítja a havi 10 000 Ft
telefonköltség hozzájárulást. (A határozatra igennel szavazott: dr. Antal Ida,
Badics Csaba, Cseh József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia; tartózkodott: Boriszov Zoltán.)
– egyhangúlag döntött a testület arról,
hogy felül kell vizsgálni Baracska Község Önkormányzata szociális rendeletét.
– a képviselô-testület a polgármester részére három havi jutalmat a költségvetésbe betervez, de azt egyenlôre zárolta,
annak kifizetésérôl a késôbbiekben határoz. (Igennel szavazott: dr. Antal Ida,
Badics Csaba, Boriszov Zoltán; Cseh József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné; nemmel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.)
– egyhangúlag határozott úgy a testület, hogy az általános iskolában lévô
szolgálati lakás felújítására betervezett
1 040 000 Ft-ból 600 000 Ft-ot átcsoportosít a Fehérvári utcai buszmegállók
megépítésére.
– ugyancsak egyhangú döntés született arról, hogy a 2010. évi költségvetés
tartalék kerete terhére kerüljön betervezve 1 000 000 Ft, a 018/15 helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonban lévô
ingatlanon álló (Országút utca–Kossuth
Lajos utca keresztezôdése) romos épület
elbontására és a törmelék elszállítására.
– egyhangú döntés született arról is,
hogy a 2. számú háziorvosi körzetbe számítógép vásárlására betervezett
175 000 Ft-ot a tartalékkeret terhére
18 750 Ft-tal kiegészíti a testület, valamint arról is, hogy a Muai Thay boksz
Egyesület kérelmének megtárgyalását a
következô képviselô-testületi ülésre napolja el.
A határozatokat követôen Baracska
Község képviselô-testülete egyhangú
szavazással az Önkormányzat költségvetését – az elhangzott kiegészítésekkel-
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266 668 000 Ft kiadási és ugyanennyi
bevételi fôösszeggel elfogadta.
A testületi ülés az alábbi határozatok
meghozatalával folytatódott:
– egyhangú döntés született: a Fejér
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi beszámolójának elfogadásáról; Baracska község 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról; a Martonvásár Város Önkormányzata, Tordas, Gyúró, Kajászó, Baracska Községek Önkormányzatai közötti építésügyi társulási megállapodás módosításáról; az építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodásból keletkezô pénzügyi hozzájárulás összegérôl valamint a Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. szindikátusi
szerzôdésérôl. Utóbbi döntésnél már jelen volt Dörömbözi András képviselô is.
– ugyancsak egyhangú volt a döntés: a
testület a Gárdonyi Rendôrkapitányság
részére ismét felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévô, Baracska, Kossuth u. szám alatt lévô, összkomfortos
lakását – elsôsorban – körzeti megbízott
elhelyezésére; a képviselô-testület részt
kíván venni a településôri programban
2010. december 31-ig terjedô idôszakra,
2 fô településôr alkalmazásával. Utasította a testület a polgármestert, hogy az
IRM-hez – pénzügyi forrásigénylés miatt – a pályázati adatlapot küldje meg.
– a képviselô-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Kozma Ferenc Általános Iskolában tanító zenepedagógusok 2008-2009. évi útiköltség térítése az
önkormányzat igazgatási szakfeladatán
került elszámolásra, azzal, hogy 2010.
január 1. napjától ez a költség a Kozma Ferenc Általános Iskola költségvetésében jelenjen meg.(Igennel szavazott:
Badics Csaba, Boriszov Zoltán; Cseh József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Székely Miklósné, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia; tartózkodott: dr. Antal Ida)
– Baracska
Község
Önkormányzat
képviselô-testülete a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének elôterjesztését a
Harmonia Gondoskodás Kht-nak fizetett térítési díjakról elfogadta, s egyúttal
a témát lezártnak tekinti. (Igennel szavazott: Badics Csaba, Boriszov Zoltán,
Cseh József, dr. Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Székely Miklósné,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia; tartózkodott: dr. Antal Ida.)

Önkormányzat
2010. március 25-ei testületi ülés határozatai
– a képviselô-testület a közüzemi vízmûbôl szolgáltatott ivóvízért Baracska
község közigazgatási területén a fogyasztó által fizetendô díjat 235 Ft/m3 + áfa
összegben állapította meg 2010. évre,
mely összeg 9 Ft/m3 + áfa koncessziós
díjat tartalmaz. A határozat egyhangú
döntéssel született.
– Baracska Község Önkormányzat képviselô-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a tartalékkeret terhére
bruttó 100 000 Ft értékben az iskola
kertjében, valamint a temetôben a gesztenyefák kétszeri permetezését megrendelje. (Igennel szavazott: dr. Antal Ida,
Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Mátyási Zsuzsanna, Pintérné Bernyó Piroska, Székely Miklósné, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia; nemmel szavazott: dr. Mayer András)
– a képviselô-testület megerôsítette
azon telefonos egyeztetését, hogy a
Kassai és Ady Endre utcák forgalmát
egyirányúsítja.
2010. április 1-jei testületi ülés határozatai
Az ülésen nem volt jelen Pintérné Bernyó
Piroska alpolgármester, Mátyási Zsuzsanna és Székely Miklósné képviselô.
Az alábbi határozatok születtek:
– egyhangúlag fogadta el a testület: az
önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
tervet; a Kozma Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatát;
hogy a tanyagondnoki busz parkolására
alkalmas fedett garázs épüljön; a polgármester tájékoztatását, mely szerint az
Ady Endre utcában a leomló löszfalat kitermeltette, elhordatta, mûanyag hálóval bevonatta, majd folyamatosan növényekkel ültetik be. Ennek költségeit a
félévi költségvetés módosításakor a tartalék keret terhére biztosítja a testület.
– a testület a baracskai Sportegyesület
támogatását 100 000 forinttal megemelte a költségvetési tartalékkerete terhére, mely összegbôl a Sportkör közüzemi számláit kell kifizetni. A Sportkör nevére szóló közüzemi számlák nem kerülnek átíratásra az önkormányzat nevére.
(Igennel szavazott: dr. Antal Ida, Badics
Csaba, Boriszov Zoltán, Dörömbözi
András, dr. Mayer András, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia; tartózkodott: Cseh
József)
– a képviselô-testület a Pénzügyi Bi-
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zottság javaslatára a Csontvelô-transzplantáció Alapítvány támogatását az önkormányzat anyagi lehetôségeinek ismeretében elutasítja. (Igennel szavazott:
Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András, dr. Mayer András, tartózkodott: dr. Antal Ida, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia)
– a testület szintén a Pénzügyi Bizottság
javaslatára a Peter Cerny Alapítvány számára 10 000 forint támogatást állapított
meg. (Igennel szavazott: Badics Csaba,
Boriszov Zoltán, Cseh József , dr. Mayer
András, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
tartózkodott: dr. Antal Ida, Dörömbözi
András)
– a testület a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Medicopter Alapítvány számára
10 000 forint támogatást állapított meg.
(Igennel szavazott: dr. Antal Ida, Badics
Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, dr.
Mayer András, Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia tartózkodott: Dörömbözi András)
– a képviselô-testület visszavonja azonnali hatállyal a kihelyezett forgalomszabályozó táblákra vonatkozó korábbi
döntését. (A határozatra igennel szavazott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: dr. Antal Ida, Boriszov
Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András,
dr. Mayer András, tartózkodott: Badics
Csaba)
– a testület úgy határozott, hogy az
egyirányúsítást jelzô táblák ideiglenesen
a jelen helyükön maradnak. Az Ady, Kassai, Rákóczi utca, ill. az érintett felsô utcák lakóitól írásban megérkezett javaslatok beérkezéstôl számított 15 napon belül rendkívüli ülésen dönt az ügy végleges megoldásáról. (Igennel szavazott: dr.
Antal Ida, Badics Csaba, Boriszov Zoltán, Cseh József, Dörömbözi András,
dr. Mayer András; nemmel szavazott:
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia)
– Baracska Község Önkormányzat képviselô-testülete az önkormányzat költségvetésének tartalékkerete terhére egyhangú döntéssel 100 000 Ft-ot biztosít a
2010. április 11-i országgyûlési választások lebonyolításának költségeihez.
A testületi ülésekrôl szóló beszámolóm a Baracska Község Önkormányzat
képviselô-testületének 1/2010. számú,
2/2010. számú, 3/2010. számú, 5/2010.
számú és 7/2010. számú nyilvános üléseinek jegyzôkönyve alapján készült.
Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester
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Adózás

Tisztelt Vállalkozók / Vállalkozások!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket a Helyi iparûzési adó változásaival kapcsolatosan.
2010. január 1-jei dátummal a helyi önkormányzatok hatásköre megszûnt az iparûzési adó tekintetében, feladatkörét
ezen idôponttól az állami adóhatóság (APEH) látja el. Mindez
a következôket jelenti:
– A 2009. évben kiadott „Fizetési meghagyás”-ban megállapított 2010. év I. félévi elôleget az Önkormányzati adóhatósághoz kellett megfizetni 2010. március 15-ig.
– A 2009. adóévrôl a bevallást még az Önkormányzathoz kell
benyújtani 2010. május 31-ig. Az eddigi évektôl eltérôen
ezen bevallás feldolgozásakor az Önkormányzati adóhatóság nem bocsát ki „Fizetési meghagyás”-t.
– A 2009. évi adókülönbözetet az Önkormányzat Iparûzési
adó számlájára kell megfizetni (számlaszám: 1173608215762814-03540000).
– A 2010. év II. félévi elôleget már a vállalkozásoknak maguknak kell megállapítani a 2009. évi iparûzési adóbevalláson és
ezen összeget az APEH felé kell megfizetni 2010. szeptember 15-ig. A 2010. év II. félévi elôleg: 2009.évi adóösszeg
(bevétel 2 %-a) csökkentve a 2010. év I. félévi elôleggel.
– A tevékenységüket 2009. december 31-ig megszüntetô adózóknak az Önkormányzati adóhatósághoz kell a záró bevallást benyújtaniuk, a 2009. december 31-ét követôen
megszüntetô, vagy megkezdô adózók esetében a 2010. ja-

nuár utáni idôszakot érintô adóügyekben már az APEH jár
el ( bejelentkezési és bevallási kötelezettséget már az APEHnek kell teljesíteni).
Vállalkozók kommunális adójával kapcsolatos változások:
– A vállalkozók kommunális adójának elôlegét 2010. július
1-jétôl önadózással kell teljesítenie az adózónak, ennélfogva a fizetendô adóelôleg összegét az adózónak kell bevallania az elôlegfizetési idôszakban lévô egyes esedékességi
idôpontokra, s természetesen azok esedékességekor megfizetni (2010. szeptember 15-ig és 2011. március 15-ig) az
Önkormányzat Vállalkozók kommunális adója számlájára (
számlaszám: 11736082-15762814- 02990000).
Az adózók kötelezettségeit érintô változásokról bôvebben olvashatnak a www.apeh.hu honlapon megtalálható 36. számú
információs füzetben.
A 2009. évre vonatkozó Helyi iparûzési adó és Vállalkozók
kommunális adója bevallási nyomtatványok megtalálhatók és
letölthetôk a www.baracska.hu honlapról a letöltések/nyomtatványok fül alatt.
Igény szerint természetesen az adóirodán is – ügyfélfogadási
idôben – biztosítunk nyomtatványokat.
Szendreiné Zakály Márta
adóügyi fôelôadó
Tel: 06-22 580-010

Alpolgármesteri sorok

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?...”
Az utóbbi idôben több meghívásnak is
eleget tehettem a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában. Úgy érzem,
meg kell osztanom az ott tapasztaltakat
Baracska lakosságával is.
Elôször a leendô elsô osztályos gyermekek szüleinek tartott szülôi értekezletre hívott meg Kárpáthegyi Józsefné
igazgató asszony. Örömmel hallgattam az intézményben folyó pedagógiai munka ismertetését, s láttam, hogy
milyen érdeklôdéssel figyeltek a kedves szülôk is. A jelenleg zajló kompetencia alapú oktatás, a mûvészeti oktatás, a
MUSE program, a tanítási órákon kívüli foglalkozások ismertetése – projektorral történô bemutatása igazolta, hogy a
mai kornak megfelelô, elismerésre méltó a baracskai Kozma Ferenc Általános
Iskola szakmai munkája. Örömmel láttam, hogy eljöttek az óvó nénik is, az
intézményvezetôvel együtt, s ez számomra azt jelezte, nagyon jó a kapcsolat
a két intézmény között, ami egyik fontos
lépése a kisgyermekek beiskolázásának.

A következô alkalommal a március 15-ei
ünnepélyen csodálhattam meg a Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosainak
és az iskola 4. osztályosainak mûsorát.
Egyik csapat fél lábbal az iskolában, a
másik fél lábbal a „nagyok”, a felsôsök
soraiban. Színvonalas, eddigiektôl eltérô
megemlékezést láthatott az igen szépszámú közönség. A „kicsi huszároktól”,
a forradalmárokig megjelenítették ennek a napnak elôzményeit s történéseit.
Gratulálok Szeles Imre Zoltánné, Kedu
Józsefné óvodapedagógusoknak és Moharos Sándorné dajkának az óvodások
felkészítéséhez, valamint Kárpáthegyi
Józsefné igazgatónônek és Reiner Renáta énektanárnônek az iskolai mûsorhoz.
Harmadik alkalommal a húsvéti készülôdés keretében egy olyan programon
vehettek részt szülôk, képviselôk, polgármester, érdeklôdôk az iskolában,
mely méltó keretek között elevenítette fel a húsvéti ünnepkör népi hagyományait. A férfiak sok-sok locsolóverset
megismerhettek a fiúktól, a hölgyek pe-

dig a tojásfestésre kaphattak ötleteket az
ugyanakkor megrendezett kiállításon. A
rendezvény az iskola által elnyert, közel
15 millió forintos támogatású „A kompetencia alapú oktatás tartalmi fejlesztése” címû egy tanévet lefedô, tartalmi
megújítást eredményezô munkájának részét képezô témahét záró produktuma
volt. Maga a témahét – mint a meghívóból is megismerhettük – március 16-tól
március 23-ig tartott. Ez idô alatt a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos jeles napok, szokások megismerése volt szinte
minden óra témája a 3. évfolyamon. Festettek tojást, tanultak énekeket, verseket, kirándulni voltak a siófoki Tojásmúzeumban, megismerkedtek a népi díszítô
mûvészettel, kézmûves foglalkozások
keretében el is sajátíthatták a különbözô
technikákat. Órát tartott Dombi Ferenc
lelkész úr, s különbözô órákon beszélgettek a gyerekek az ünnep szerepérôl a
családok életében. Az egész hét részletes
képi bemutatását is megnézhettük a záró
ünnepségen. Csodás, humoros bemuta-
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tót tartottak a néptáncosok, mesejátékot adtak elô a harmadikosok. A témahét felelôse Homoki Zsuzsanna tanítónô
volt, köszönjük neki is, és mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy ezt a kellemes délutánt eltölthessük a Kozma Ferenc Általános Iskolában.
Ugyanezen a bemutatón megtudhattuk
az igazgatónô tájékoztatójából, hogy az
iskola újabb két pályázatot adott be, melyek nagy valószínûséggel ismét nyertesek lesznek. Az egyiken 7 interaktív táblát kap az intézmény, mely táblák olyan,
a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) eszközök, amelyek egy szoftver segítségével kapcsolják össze a táblát úgy egy számítógéppel (és projektorral), hogy annak ve-

zérlése a tábláról lehetséges lesz, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetôvé válnak, bármikor
megnézhetôek. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. Ezek az interaktív táblák 7
tanteremben váltják ki a hagyományos
krétás táblát. Ehhez 6 asztali számítógépet is nyerhet az iskola. A másik pályázat kapcsolódik a most folyó kompetencia alapú oktatásos, már elnyert pályázathoz. 64 tanulói laptopot szeretne az
iskola megnyerni, 64 kisdiák számára.
ôk ezeket minden nap, az órák többségében használják majd a tanulás során.
Mindenkinek saját gépe lesz, mely természetesen az iskola tulajdona marad.
Nagyon bízom benne, mindegyik ter-

ve sikerül az intézménynek, s a megújult
pedagógiai tartalmat a megújult technikai eszközök is követik.
Gratulálok az eddig elért sikerekhez,
biztos vagyok abban, hogy büszke lehet minden kisgyermek, szülô, pedagógus, az önkormányzat, s nem utolsó sorban Baracska lakói a Kozma Ferenc Általános Iskolára, ahol már a XXI. századi pedagógiai módszerekkel, s reményeink szerint rövidesen XXI. századi technikai eszközökkel tanulhatnak a diákok.
Javaslom minden baracskai lakosnak –
még ha nincs is iskolás gyermeke – nézzen körül az iskola honlapján (www.kfai.
extra.hu), elismerést érdemlô az ott folyó munka.
Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

KörgegyzÔi sorok

2010. április 11. – Eredmények
2010. április 11-én az országban és a külképviseleti szavazókörökben országgyûlési képviselôket választottunk. Baracska
településen 3 szavazókörben fogadták a szavazatszámláló bizottságok a választópolgárokat (a Kozma Ferenc Általános Iskolában, a Házasságkötô teremben és Annamajorban a Kultúrteremben). Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek,
tagjainak, póttagjainak, a delegáltaknak, a bizottságok mellett dolgozó jegyzôkönyvvezetôknek, az aljegyzônek, a napi
folyamatos ellátásunkat biztosító köztisztviselô kollegáknak és
a gépkocsivezetôi feladatot ellátó munkatársamnak. Köszönet
illeti a Tavaskert vezetôjét és dolgozóit, akik finom ebédjükkel segítettek a hosszú napot kellemesebbé tenni. Köszönöm a
Kozma Ferenc Általános iskola igazgatójának és dolgozóinak
segítségét, akik a szavazóhelyiséget biztosították a szavazás lebonyolításához. Ugyanitt köszönöm meg a Baracskai BV intézetnek is, hogy ismét rendelkezésünkre bocsátották a Kultúrtermüket. Természetesen azok munkáját is köszönöm, akik a
szavazás napja elôtti, egyéb feladatok ellátásában vettek részt.
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket Baracska szavazatszámláló bizottságainak az országgyûlési képviselôválasztás I. fordulójában született településszintû összesített eredményérôl:

Területi lista
Érvényes szavazatok száma:
1352, melybôl
A CIVILEK
12 szavazatot
A Magyar Demokrata Fórum
29 szavazatot
A Jobbik
160 szavazatot
Az LMP
84 szavazatot
A FIDESZ-KDNP
827 szavazatot
Az MSZP
240 szavazatot kapott.
A szavazás lebonyolításában részt vevôk precíz és pontos munkájának köszönhetôen a választás rendben, törvényesen zajlott
le. A választópolgárokat is meg kell dícsérjem, hiszen egyetlen
szavazókörben sem zavarták a bizottság munkáját és fegyelmezetten szavaztak. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy a
bizottságok tapasztalatai szerint több választópolgárnak nem
volt érvényes a személyazonosításra alkalmas okmánya. Kérek
mindenkit, hogy nézzék meg ezeket az okmányokat, hiszen a
helyi polgármester és képviselôválasztás idôpontjáig még van
idô azok megújítására.

A névjegyzékben a választás befejezésekor a választópolgárok
száma: 2171
Szavazóként megjelentek száma összesen: 1363 (62,7 %-os
részvételi arány)

Más téma, állattartás:
Ismételten és határozottan kérek minden kutyatulajdonost,
hogy ebét zárt helyen, a jogszabályokban elôírt körülmények
között tartsa! Nagyon sok bejelentést kapunk a közterületen kóborló – ráadásul gazdával rendelkezô – kutyáról. Mint
ahogy már sokszor írtam – néhány érintett részére úgy tûnik,
hogy értelmetlenül és eredménytelenül – , nem a kutya tehet
arról, hogy ki tud menni a közterületre, hanem a gazdi, hiszen
az eb nem tud kerítést készíteni, a gazdi viszont annál inkább.
Ha nincs kerítés, a kutyát akkor is zárt helyen kell tartani, erre
a célra találták ki a kenelt. Akinek sem kerítése, sem kenelje
nincs, még mindig tarthat kutyát, de akkor – nagyon ké-

Egyéni választókerület
Érvényes szavazatok száma:
Dr. Göblyös István (MDF)
Horváth András Tibor (MSZP)
Som Tamás Gyula (Jobbik)
Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)

1343, melybôl
54 szavazatot
245 szavazatot
183 szavazatot
861 szavazatot kapott.

Az eredmények ismeretében már tudjuk, hogy 2010. április
25-én Fejér megye 7. sz. választókerületében nem lesz II. forduló, így Baracskán sem.
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rem – tartsa azt megkötve! Sajnálom a postásokat, járókelôket,
akiket az ilyen – gondatlan gazdával rendelkezô – kutyák molesztálnak, jobb esetben elkerülve a kutyaharapásokat. Bármilyen állat tartásához komoly felelôsség, kötelezettség is társul,
amit néhányan elfelejtenek. A hatóságnak több esetben drasztikusan kellett fellépnie, szükség esetén ez így lesz a jövôben
is. (sôt, megerôsített helyszíni ellenôrzések lesznek) A másik,
ami nem utolsó szempont kell legyen az állattartók részérôl
az az, hogy amennyiben az állatot hatóságilag el kell szállíttatni, a szállítással, befogadással, tartással kapcsolatos összes
költség az állat tulajdonosát terheli. Ez a költség nem kevés,
nem árt tehát meggondolni, hogy ezt az összeget nem lenne-e
célszerû az állat megfelelô tartásának biztosítására fordítani.
Kérek minden érintettet, hogy gondolkodjanak el a tényeken,
és fontolják meg a leírtakat! Szintén többször mondtam már:
nem az állat akarja az embert, hanem az ember az állatot.
Néhány szót a közterületek használatáról:
Több esetben elôfordult, hogy ingatlantulajdonosok a saját ingatlanuk elôtti közterületre – védve annak rendezett állapotát, vagy teljesen más célból – különbözô tárgyakat (virágláda,
kôtömb, tábla stb.) helyeznek el, illetve „ottfelejtenek” roncs,
használhatatlan személygépkocsikat is. Elôfordulhat természetesen olyan helyzet, amikor pl. építkezés folyik és – helyszûke
miatt – nem lehet a sódert, homokot stb. az adott ingatlanon
belül tárolni, szükséges azt a közterületre elhelyezni. Erre az
esetre is van megoldás, hiszen 30 napig az ilyen építôanyagok
tárolásához nem szükséges engedély, viszont ezt követôen a
közterület igénybevételéhez engedélyt kell kérni, és közterület használati díjat kell fizetni. Tájékoztatok mindenkit,
hogy a helyi rendelet értelmében a közterületre csak engedéllyel, – meghatározott, szûk körben engedély nélkül – lehet bármit kihelyezni. Mielôtt valakinek ilyen szándéka lenne, vagy esetleg fát kíván ültetni a közterületre, kérem, hogy
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érdeklôdjön a Körjegyzôségi Hivatalban a lehetôségekrôl és a
helyi szabályokról a további kellemetlenségek elkerülése érdekében. Ezen a területen is folyamatos lesz az ellenôrzés!
Aktuális, idôszakos feladatokról:
Ahogy tapasztaltuk, április közepén több napos esôs idô
volt, ami meggyorsította a növényzet – köztük a fû, a gaz,
a gyomnövények – növekedését is. Ennek a ténynek azonban nem mindenki örül, hiszen ez többletmunkát okoz a növényzet rendszeres gondozása. Ahogy megpróbálja az önkormányzat – a nem nagyszámú fizikai dolgozóival – a közterületek rendben tartását, úgy kérem az ingatlantulajdonosokat
is, hogy a saját ingatlanukon és az ingatlanuk elôtti közterületen – beleértve az árkot is - tegyék ugyanezt. Már most jelzem, hogy itt is folyamatos lesz a helyszíni ellenôrzés, mely során abban az esetben, ha rendezetlen, elhanyagolt, gazos területeket találunk, az ingatlan tulajdonosával szemben el fogunk
járni. Az eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a lakosság
nagyobb része felszólítás nélkül is teszi a dolgát, (ezért nekik
köszönet jár), van aki „bosszúból” felszólítás ellenére sem, és
van aki – nem tudni milyen célból – rendszeresen elmulasztja
az ebbéli kötelezettségét. Úgy gondolom, nem azért kell ezt a
„feladatot” elvégezni, mert ezt írják elô a jogszabályok, hanem
azért, hogy szebb, gondozottabb legyen az a település, amelyben élünk, és büszkék lehessünk arra, hogy ezt a nálunk megforduló idegenek is így látják.
Többször tapasztaltuk, hogy vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik a kerítésükhöz – belül, kívül - nagyon közel ültettek
bokrot, cserjét, és az a növekedése során kilóg a közterületre,
illetve a járdára. Kérem ôket, hogy biztosítsák a járdán elhaladók biztonságos közlekedésének a feltételeit!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
körjegyzô

Egyházi hírek

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
kö„Megvetett volt, utolsó az emberek
mi a
zött, a fájd almak férfia, aki tudta
ttal
szenvedés, olyan, aki elôl iszonya
bieltakarjuk arcunkat, megvetett, akit
zony nem becsültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte,
és a mi fájd almaink nehezedtek rá,

mégis Istentôl megvertnek néztük,
Isten,
olyannak, akire lesújtott az
és akit megalázott.
Igen, a mi bûneinkért szúr ták át,
a mi gonoszságainkért törték össze;
büna mi békességünkért érte utol a
gyó
tetés, az ô sebei szereztek nekünk
gyulást.”


Izajás 53, 3–5.

Idôsek, betegek napja a templomban
Szeretettel hívjuk, várjuk, és ha
szükséges autóval el is hozzuk a
templomba május 22-én, a 10 órakor kezdôdô szentmisére azokat a
beteg, idôs testvéreinket, akik szeretnék az Egyház szentségeivel
megerôsödve ünnepelni Pünkösdöt. A szentmise bûnbánati részében gyóntatás lesz, majd a betegek
szentségének kiszolgáltatása.
Szentmise után szeretetvendégségre, beszélgetésre várjuk a betegeket, kísérôiket.
Igyekszünk mindenkit felkeresni
személyesen a meghívóval, de az
olvasók segítségére is számítunk.
Kérjük, értesítsenek bennünket a
betegekrôl! Azokhoz pedig, akik
még autóval sem tudnak már el-

jönni, Béla atya továbbra is szívesen elmegy.
A pünkösdi szentmise (május 23-án)
délelôtt 8.30-kor lesz.
Az egyházmegye programjai a templomi hirdetôtáblán, a Székesfehérvári Egyházmegye Magazinjában (SZEM) és a
www.szfvar.katolikus.hu-n olvashatók.
A programok közül kiemelkedik az Egyházmegyei Nap, melynek ideje május
24. pünkösdhétfô, 10 órától délután 4
óráig. Helye pedig: Balinka–Tölgyes Tábor. Külön színes programokkal várják
a gyermekeket, családokat, fiatalokat,
felnôtteket és az idôseket egyaránt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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Egészségügy

ICE
A Kidoboló elôzô számában megjelent
írására reagálva:
Az ICE ötlete bizonyos esetekben hasznos lehet, de elsôsorban nem a mentôk
számára. A mentôk a sürgôs ellátás után
a beteget mielôbb kórházba szállítják. A
hozzátartozók értesítése a rendôrség, illetve a kezelést végzô kórház feladata.
Ráadásul a beteg mobiltelefonjának eseti felhatalmazás nélküli használata bizonyos esetekben konfliktushelyzetet teremthet, vagy akár jogi aggályokat is felvethet.
Gyôrfi Pál
kommunikációs és pr igazgató
Országos Mentôszolgálat

Olvasói sorok

Isten hozta Magyarországon!
2010. március 31-én, 16 órakor néhányan
összegyûltünk az Önkormányzat polgármesteri helyiségében, hogy részt vegyünk Dr Alabi Abiadon
Oladimeji, gyógyszerész úr választott hazájának,
Magyarországnak állampolgársági eskütételén. A
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és
elômondta az eskü szövegét, amelyet az esküt tevô
Dr Alabi Abiadon Oladimeji jelenlétünkben, kellô
határozottsággal megismételve, elmondott.
Az ünnepélyes aktus után egy kissé meghatódva, az
öröm könnyeit letörölve gratuláltunk a magyar állampolgársághoz.
Jókívánságainkat, a felemelô pillanatokat, egy kis
pezsgôs koccintással szenteltük meg.
Új családja – élete párja és gyönyörû kisfia, aki édesapja elé állt és gratulált – is jelen volt a meghitt ünnepségen. Érdeklôdtünk eredeti hazájáról, Nigériáról, távol élô családjáról, akikrôl a gyógyszerész úr,
szívesen és szeretettel beszélt. Az ünnepelt elmondta, hogy 22 éve él Magyarországon, ebbôl 14 éve
Baracskán. Magyarországon tanulta élete hivatását,
a gyógyszerészséget, amellyel szolgálja a patikába
betérôket.
Köszönjük, hogy szülôföldje után Magyarországot, s
ezen belül Baracskát választotta új hazájának, otthonának!
Sok örömet, boldogságot kívánunk Önnek és családjának!
Az eskütételen jelenlévôk nevében, Pál apostol szavait idézve köszönöm, hogy „együtt örvendezhettünk az
örvendezôkkel”!
Isten hozta itthon, Magyarországon, Baracskán!
Tisztelettel: Nagyné Kiss Kamilla

Dr Alabi Abiadon Oladimeji
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Építô ötletek
Kedves baracskaiak, tisztelt képviselô-testület!
Mint a Kidoboló újság rendszeres olvasója, volna néhány észrevételem a közérdekû újság tartalmával kapcsolatban.
Úgy tudom, hogy az Önkormányzat sok pénzt áldoz arra,
hogy a lakosságot e lap hasábjain keresztül is tájékoztassa a
képviselô-testületi döntésekrôl, a faluban történt kulturális,
sport és egyéb, más sokakat érintô hírekrôl.
Sajnos az utóbbi idôben több, személyeskedô hangvételû írást
tettek közzé, amelyek tartalma feltûnôen egy képviselô ellen,
konkrétan a doktornô ellen szóltak. Mindegyik cikkíró, a kritizált személlyel négyszemközt is megbeszélhette volna problémáját. Ezekbôl az írásokból nem az értelmes jobbító szándék
derül ki, hanem az írások szerzôjének belsô világa, tükrözôdik.
Arra pedig ne kényszerítsenek minket, hogy ennek olvasói legyünk.
Talán jobb úton járnánk, ha az elért eredményeknek örülnénk,
pl. az ingyenes szûréseknek, a kiírt rendelési idô elôtti és utáni betegfogadásnak, a betegek jobb kiszolgálásának érdekében felvett kolleganô alkalmazásának, a térítéses vérvizsgálatnak, amellyel – aki ezt választja – azt megkíméli a fáradságos
utazástól! Kérdezem miért baj az, ha valaki a faluért dolgozik? Jobb szeretném, ha a faluban elért eredményeknek, még
nagyobb öröm, összefogás, figyelmesség lenne a következménye és nem az irigység, áskálódás rontaná meg a baracskaiak
amúgy sem könnyû napjait.
Igazat adok, és elismerek minden olyan véleményt a cikkel
kapcsolatban, hogy elfogult vagyok. Igen, mindenkivel elfogult vagyok, aki képvisel engem, dolgozik értem, gyógyít,
tanít, kulturális, sport közösségi programokat szervez, szolgál nekem és a családomnak, rokonaimnak, barátaimnak,
szomszédaimnak és falubelimnek, mert olyan hivatása van,
amelynek folytatásához a saját érdekeit háttérbe kell szorítsa. Az ilyen emberek csak megbecsülést és elismerést kell kapjanak tôlünk! Ez nem zárja ki, hogy kultúráltan, véleményt
mondjunk munkájukról. Javaslatom – a többi képviselônek
is – hogy az eltelt idôszak munkájáról, írjanak, ugyanis még
nem közvetíti a helyi média az üléseket. Az jobban érdekelne,
hogy melyik képviselô mit végez, értünk, választókért, mit tesz
az ígéretei megvalósulása érdekében.
A polgármester úr idôszakos tájékoztatásai is idônként
sértôdöttséget tükröznek, hogy hogyan merészelik ôt szá-

mon kérni munkájáról, vagy miért akadékoskodnak egyesek
a munkájával kapcsolatban? Neki ez a dolga erre esküdött fel.
A rendszeres, tényközlô, rövid beszámolóival ezeket a problémákat elkerülhetné. Így átláthatóbb, nyíltabb lehetne a tisztelt képviselô-testület, s élén a polgármester munkája. Elejét
vehetnék az egyoldalú feltételezéseknek, rosszindulatú rágalmaknak. Az érdemi tájékoztatás hiányában kicsit úgy érezzük,
hogy csak a megválasztott testület dolga-gondja, a falu élete.
Még odáig is elmerészkednék gondolatban, hogy a baracskai
lakosokat jobban kezdenék érdekelni a közügyek, talán lennének jó ötleteik, esetleg segítôkészségüket is tudnák kamatoztatni egy-egy probléma megoldásában. Tudom, hogy nem fognak kaput döntögetni a lakosok, meg eddig is elmehettek volna a Képviselôtestület üléseire is, hiszen az meghirdetett és
nyitott, bárki rész vehet rajta. További javaslatom, hogy kapjunk egy kis anyakönyvi statisztikát, arról hogy pl.:
– hány újszülöttel gazdagodott falunk lakossága és hogy kik
azok, mert büszkék lehetünk azokra a családokra, akik ma,
gyermeket vállalnak. Megérdemlik, hogy együtt örüljünk velük, amennyiben hozzájárulnak újszülöttjük nevének közzétételéhez.
– elhunytjaink hozzátartozóinak gyászában osztozva, ôket is
megemlíthetnénk, hiszen ôk is adófizetôi, részesei voltak falunk életének,
– azt már tényleg csak számadatokban, hogy hányan költöztek
be a faluba, és hányan hagyták el eddigi lakóhelyüket.
Úgy gondolom ezek a személyes „kis” figyelmességek is jobban összehoznák az itt élôket.
– jó lenne egy, a falunkban lakó mesteremberek listája is,
akikhez lehetne fordulni víz-, gáz-, asztalos-, lakatos-, számítógépes-, kômûvesmunka, cipô-, ruhajavítás és egyéb munkákban segítséget kérni.
Továbbá, szívesen tájékozódnánk a faluban lévô boltokról,
nyitvatartási rendjükrôl, hogy hova, mikor lehet menni vásárolni.
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat! Amennyiben idôközben
bármelyik javaslatom nyitott kapukat dönget, annak csak örülni fogok, és ez azt jelenti, hogy együtt is tudunk gondolkodni!
Tisztelettel minden érintettnek:
Ragó Ferencné
baracskai lakos

Így látom…
A két legutóbbi képviselô-testületi ülés
megtartására mondhatni nem a legideálisabb idôpontban került sor, ami megmutatkozott az ülések folyamán az aktivitásban.
A március 25-i ülés 19.30-kor kezdôdött.
Mint kiderült, elôtte pénzügyi bizottsági ülés volt, azt megelôzôen iskolai rendezvényre szóló meghívásnak tett eleget a képviselô-testület. Mivel egy nyugdíjas képviselôn kívül a többieknek van

fôállású munkahelye, a ledolgozott munkanapot követôen a sûrû kötelezettségek
közepette bizony már érezhetô volt a fáradtság jele, hiányoztak az érdemi hozzászólások.
Elsô napirendi pontként a vízdíj emelését hagyta jóvá a testület.
Az egyebek napirendi pontban írásos elôterjesztés nélkül, az Ady és
Kassai utcák forgalmi rendjének
(egyirányúsításának) jóváhagyását kér-

te a polgármester a testülettôl. A forgalmi rend változásáról a márciusi Kidobolóban olvashattunk, és rá pár napra (még a testület határozata elôtt) ki is
kerültek az útjelzô táblák és életbe lépett
az új forgalmi rend. Elhangzott, hogy az
érintett utcák lakói már levélben kifogásolták az intézkedést, kifejtették véleményüket, javaslatot is tettek egyéb megoldási lehetôségekre, ennek ellenére a testület elfogadta, illetve jóváhagyta a 3 fô
(2 képviselô és a polgármester) korábbi döntését. Az tény, hogy a helyi utak
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forgalmi rendjének meghatározása a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik,
amirôl nyilvántartást kell vezetni. A helyi utak az önkormányzat törzsvagyonát
képezik, amit helyi rendelet tartalmaz és
ingatlankataszter készül róla. Talán az
ilyen jelentôségû ügy megérdemelne egy
szakértôi véleménnyel alátámasztott írásos elôterjesztést, amit önálló napirendi
pontként tárgyalna a testület. S ha egy
kicsit tekintettel van az ott élôkre, akkor legalább a két érintett utca lakóinak
véleményét megkérdezi, figyelembe veszi mielôtt érdemben tárgyalja és dönt.
E késôi idôpontban hívta a testület az
egyik korábbi döntése utáni egyeztetésre, meghallgatásra az érintett felet, amit
szintén a döntést megelôzôen illett volna megtenni; emberségesebb, gyorsabb
és talán költségkímélôbb megoldás lett
volna, annál is inkább, mivel nem gyakori esetrôl van szó.
Április 1-jén volt a következô ülés. 6 fôs
hallgatósággal. Ekkor tárgyalták az iskolai SZMSZ módosítását. Sajnos pont a
3 pedagógus végzettséggel rendelkezô
képviselô nem volt jelen az ülésen (elôre
jelezték, hogy nem tudnak részt venni)
akik szakértelemmel mondhattak volna
róla véleményt.
A költségvetési tartalék terhére a februárban készült költségvetésben jóváhagyott 500 ezer forinton felül 100 ezer
forint többlettámogatást szavazott meg
a testület a sportegyesületnek, s elhangzott, hogy az önkormányzat által közhasznú munkában foglalkoztatottak végzik a labdarúgókra a mosást valamint a
pályagondozást és idôközönként a kisbuszt is igénybe vehetik a mérkôzésekre
utazáshoz.
Itt került a testület elé a téma, hogy a
nyáron támogatási összeggel vásárolt
tanyagondnoki busz tárolásához garázst kell építeni. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, alapozása
megkezdôdött. Eddig 280 ezer forintot
fordítottak rá. Vajon a költségvetés készítésekor miért nem merült fel, hogy
erre is kellene tervezni összeget?
Közben kiderült, hogy a hallgatóságból
5 fô a forgalomváltozást érintô utcákban
lakók közül azért jelent meg az ülésen,
mert a változással kapcsolatos írásos beadványukra választ nem kaptak, igényelnék, hogy szót kapjanak és meghallgassák véleményüket, javaslatukat egy mindenki számára elfogadható megoldás érdekében. Természetesen a hathatós vé-
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Olvasói sorok
leménynyilvánításra a hozzászólónkénti 2 percnyi idôtartam kevés volt, ezért
úgy döntött a testület, hogy az elôzô ülésen jóváhagyott forgalomváltozási rendet fenntartja, és a késôbbiekben visszatér az ügyre.
Ismerjük, hogy a 2 érintett utca egy része járda nélküli, meredek/lejtôs, nem
elég széles, sûrûn lakott. Ráadásul egyes
szakaszokon löszfalas, ahol fôleg a csapadékos idôszakban omlásveszély lehet.
(Ugyan ennek elhárítására is 450 ezer
forintot költöttek.) Az utcák adottságaira tekintettel az vitathatatlan, hogy az
ott lakók a mindenkori útviszonyoktól
függôen tudják megközelíteni házukat,
hol fentrôl, hol lentrôl. Mások viszont
a hegyi részre a fel és lemenetet más utcákon keresztül is meg tudják tenni, úgy
gyalogosan, mint gépjármûvel. Biztosan
nagyban segítene a 2 utca tehermentesítésén, a biztonságosabb közlekedésen,

ha a Petôfi utca Rákóczi utca felöli szakaszán a földút szilárd burkolatot kapna,
s talán elég széles is ahhoz, hogy mellette járda is készülhetne és a vízelvezetô
árok is rendeltetésének megfelelôen szabályozva lenne. A sok kátyú miatt mindenképpen aktuális lenne az egész Petôfi
utca tartós burkolattal való ellátása. Akkor szívesebben használnák többen is ezt
az utat és kerékpárral vagy gyalogosan
egyenesen át tudnának menni az iskolások a Templom utcába, hiszen a Kossuth utcán áthaladva lekövezett út van,
csak a Kis-kanálison átvezetô, rossz állapotú vashidat kellene biztonságossá tenni, amit évek óta már párszor kértem az
illetékesektôl, figyelembe véve azt, hogy
sokan arra járnak a játszótérre, emlékparkba, orvoshoz, üzletekbe és a szelektív hulladékgyûjtôkhöz.
Becsei Andrásné

Jóga a mindennapi életben
Kedves Olvasóim!
Idáig magam is csak olvasója voltam e lapnak, de most úgy döntöttem, hogy közreadom a falu apraja-nagyjának, milyen szerencsések vagyunk mi, baracskaiak. Szerencsések vagyunk, hiszen kevés falu dicsekedhet azzal, hogy jógaoktatás folyik benne.
Még hozzá nem is akármilyen!
Egy kiváló érdi jógaoktató, Kaderják Gyula vezetésével, közel 7 éve alakult meg kis
csapatunk. 10–12 fô körül mozog létszámunk, a környezô falukból is járnak közénk. Minden kedden este fél 7-tôl két óra hosszat gyakorlunk. Jógázást követôen
minden testrészünket átmozgatva, energiával feltöltôdve, a napi fáradalmakat elfeledve, jókedvûen térünk haza és nem utolsó sorban örülünk annak, hogy tettünk valamit az egészségünk megóvása érdekében. Én magam sem tudtam elôtte semmit a
jógáról és sosem sportoltam. Már az elsô órák után megéreztük és megszerettük ezt
a mozgásformát, mert minden korosztálynak ajánlott, bárki bátran kipróbálhatja
mennyivel fittebb, lazább, stresszmentesebb lesz az óra után és ami nagyon fontos,
mindenki annyit és úgy végez a gyakorlatokból, ahogy azt testi, lelki állapota
megengedi.
Már egy alkalommal tartottunk bemutatót a Faluházban, mely jóhangulatú ös�szejövetel volt. Ismét tervezzük a megrendezését,
de most olyan formában,
hogy bárki kipróbálhatja,
beállhat közénk és részese lehet az érzésnek melyet a szellem ellazítása és
a mozgás öröme okoz. Remélem rövidesen találkozunk a következô jóganapon,
de addig is mindenkit szeretettel invitálunk kis csapatunk tagjai közé.
Kovácsné Erzsike
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Gyógyszertári
ügyelet
Május
1–2.: Ráckeresztúr
8–9.: Ercsi
15–16.: Martonvásár
22–23.: Ráckeresztúr
24.: Ercsi
29–30.: Ercsi
Június
5–6.: Martonvásár
12–13.: Ráckeresztúr
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790

Polgárôrség

Orvosi ügyelet

A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(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!

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

57800057–10007297
Kedves Olvasó!
A Baracskai Polgárôrség részére az

adó 1%
felajánlására is van lehetôség!

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Impresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Rovatvezetôk:
Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna
Hirdetésfelvétel:
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: május 19. (szerda)
Várható megjelenés: június 2. (szerda)
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

Adószám:
18499027-1-07
Közérdekû nyitva tartások
Baracska–Kajászó Községek
Körjegyzôsége
(székhely: Baracska, Kossuth u. 29.)
Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–
16.30; Csütörtök: 8–12, 13–15.30
Fogorvos
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30
Községi Könyvtár
(az iskola épületében): kedd: 12–14
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