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Baracska Község Önkormányzata
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2009. december 22-én kedden
17.00 órakor
a római katolikus templomban tartandó

karácsonyi ünnepségre.
Mûsorral a Kozma Ferenc Általános Iskola
tanulói és tanárai készülnek.
Az ünnepség után
a Faluháznál látjuk vendégül a megjelenteket,
így kívánva mindenkinek boldog ünnepeket!
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KÉPVISELÔ-TESTÜLETI HÍREK
Baracska Község Önkormányzatának
képviselô-testületének 2009. október
15-én tartott rendkívüli testületi
ülést.
Az ülésrôl hiányzott: Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia képviselô.
Az alábbi határozatok születtek:
– a testület egyhangúlag támogatta
az „Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér kialakítása és mûködtetése”
célból benyújtandó pályázatot, melyen 35 618 500 Ft támogatás nyerhetô. Egyúttal vállalja a testület,
hogy az összeg áfa összegét a 2010.
évi költségvetésbe betervezi.
– egyhangúlag határozott a testület

20 millió Ft folyószámlahitel megigénylésérôl.
– a képviselô-testület egyhangú
szavazattal hozzájárult, hogy a baracskai 0114/5 helyrajzi számú külterületi ingatlanra (Kórház dûlô) az
F&D Magic Invest Kft. 2 db 3MW
összteljesítményû szélerômûvet építsen.
– döntött a testület egyhangúlag,
hogy a Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú
Alapítvány részére, valamint a Reményt adó Alapítvány részére – az
önkormányzat jelen anyagi helyzetére
tekintettel – nem tud anyagi támogatást biztosítani.

– a képviselô-testület a logopédiai
és gyógypedagógiai feladatok ellátására egyhangú szavazattal 1 státuszt
biztosít a Kozma Ferenc Általános Iskola részére.
Az elôterjesztésben foglalt konyhai
kisegítô feladatok ellátásához viszont
státuszt biztosítani nem kíván, a
feladatot más módon kell megoldani.
Ezt követôen zárt ülés keretében
folytatódott a képviselô-testületi ülés,
melynek keretében lakásbérlettel
kapcsolatos, valamint kölcsönigényléssel kapcsolatos döntések születtek.
Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

DÍSZPOLGÁR

Baracska Község 5. díszpolgára
Pentz Irma, pedagógus
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a
2004-ben díszpolgári cím adományozásának lehetôségérôl
alkotott rendeletet, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket szerzett
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelôképpen értékelve
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.
E rendelet alapján a „Baracska Község Díszpolgára” cím
annak a baracskai születésû, vagy itt élô személynek adományozható, aki a falu fejlôdése, az ifjúság nevelése, a község ügyeinek ellátása érdekében hosszú távon kiemelkedôen hasznos egyéni vagy közösségi munkát végzett.
Elsô alkalommal posztumusz díszpolgári címet kapott
2004-ben nagytiszteletû Barta Géza lelkipásztor, 2007-ben
dr Hargitai Ferenc fôorvos úr és posztumusz Mészáros Jenô iskolaigazgató úr, valamint 2008-ban Baross Miklós
bácsi, az önkormányzat volt karbantartója.
Az idei évben a képviselô-testület újabb „Baracska
Község Díszpolgára” cím adományozásáról döntött a
101/2009.(IX.10.) számú határozatában, melynek ünnepélyes kihirdetése az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett mûsor végén történt.
A oklevelet és az Önkormányzat ajándékát Boriszov
Zoltán polgármester adta át Pentz Irma pedagógusnak.
Ebben az évben egy olyan pedagógus kapta e kitüntetést, aki 29 évig nevelte-oktatta a baracskai iskolásokat.
1917-ben született Baracskán. A székesfehérvári középiskolai tanulmányait követôen Budapesten, az Állami Tanítóképzôben végzett 1936-ban. 1941-ben dolgozott elôször pedagógusként, a Máramaros megyei Visóorosziban,
A községet 1945-ben Romániához csatolták, így ô hazajött
Baracskára, s ettôl az évtôl nyugdíjazásáig – 1972. júniusig – itt is tanított. Elvégezte az Apáczai Csere János
Pedagógiai Fôiskolát 1953-ban, s mint magyar-történelem

szakos tanár folytatta pedagógusi pályáját. Szülôk,
kollégák tisztelték, szerették, munkáját mindig rendkívül
lelkiismeretesen, szakmailag kiemelkedôen végezte. Gondja volt a nehezebben tanulókra is, ma ezt úgy mondanánk
nemcsak a tananyagot tanította meg, hanem kompetencia
fejlesztô munkát is végzett. Akik abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy diákjai lehettünk, mai napig helyesen
írunk, szeretünk olvasni, ismerjük történelmünket. Nem
csak a tanórákon nevelt-oktatott, hanem iskolai könyvtárat, irodalmi szakkört és táncszakkört is vezetett – ellenszolgáltatás nélkül. Arra törekedett, megteremtse a lehetôségét minden gyermeknek, hogy mûvelt, sokoldalú
felnôtté váljon. 1972-ben nyugdíjba ment, ám még tele
volt energiával, kiaknázatlan szakmai tudással. Két évig
még óraadóként visszatérhetett az iskolába, majd fiatalabb
kollégáknak kellett átadnia a stafétabotot. Mikor elköltözött Baracskáról továbbra is figyelemmel kísérte és kíséri
mai napig szülôfaluja életét, volt diákjai sorsát. Büszke
minden gyermekére, s mi is büszkék vagyunk tanárunkra.
Bátran mondhatjuk, nincs olyan iskolai életünkrôl nosztalgiázó történet, melyben neve az elsôk között ne szerepelne, mindmáig nagy tisztelettel. Szigorú volt, de senki nem
mondhatja róla, s nem is mondja, hogy bármikor is igazságtalan. Ahogy 2004-ben megfogalmaztuk rendeletünkben, személye és cselekedetei megfelelôképpen értékelve
állítsanak példaként a jelen és az utókor elé.
Tisztelettel: Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester
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Faluház, Iskola
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
December másodikán, szerdán 18 órai kezdettel a Filmklubban az ÓRIÁSOKKAL SZEMBEN címû filmet vetítjük. Érdekes, elgondolkodtató kérdéseket feszeget a film,
amely sajátos módon megoldást is kínál a felmerülô problémákra. A film után ezekrôl a kérdésekrôl tervezünk beszélgetést a jelenlévôkkel.
December 5-én ismét megrendezzük a ruhabörzét, amelyen gyermek és ifjúsági ruhák, játékok csere-bere adás-vétele lesz. Minden érintett megjelenésére számítunk. Az
esemény ötletgazdája és háziasszonya Becseiné Etelka.
Érdekesen alakult az eddigi két börze, ugyanis az elsô
alkalommal az érdeklôdôk voltak többen, míg a második
alkalommal az „árusok”. Reméljük, most egyforma arányban jönnek! Szeretettel várunk mindenkit!
A Frutti táncos gyerekek olyan lelkesen gyakorolnak,
hogy az Egyesület karácsonyi bemutatóján, Százhalombattán fel is fognak lépni. Minden kedden és csütörtökön a
faluházban gyakorolnak. A jelentkezôket év közben is szeretettel várja Somogyi Bea oktató a helyszínen.
December 20-án, Aranyvasárnap, Karácsonyi Kézmûves

Vásár lesz a Faluházban. Idén már harmadik alkalommal
rendezzük meg a családias hangulatú eseményt. Az árusok
és a vendégek most is megtapasztalhatják, milyen kiváló
paprikás krumplit és teát tudok fôzni. Szeretettel várjuk az
árusok – kizárólag kézmûves termékek – jelentkezését, és
a vásárlók hadát! A vásár idején, 14 órától Filmklub mesedélután, játékos foglalkozás, mesefilm vetítés a Teleházban
(eMOP). A vásár és a filmklub látogatása ingyenes!
December 22-én a katolikus templomban rendezendô
ünnepség után a faluház udvarán a szaletli alatt látjuk
vendégül Baracska lakosait. A menü a szokásos: Beigli, tea,
forralt bor.
Nagyon Boldog, Szeretettel teljes Karácsonyi Ünnepeket
kívánok minden Tisztelt Olvasónak!
A faluház elérhetôségei:
faluhaz@baracska.hu 06 22 454 054 06 30 518 0587
Tisztelettel:
Vasvári Béla
Faluházigazda

ISKOLAI HÍREK

Szakmai feladatterv
A pedagógiai munka megújításának
szükségessége és lehetséges irányai
Olyan iskolát szeretnénk, mi pedagógusok, szülôk, önkormányzat, mely
képes alkalmazkodni a változó, olykor kedvezôtlen feltételekhez, tudja
állni a versenyt a környezô nagy iskolákkal.
Magas szintû nevelô-oktató tevékenységgel szeretnénk lehetôséget
biztosítani a tankötelezettség színvonalas teljesítésére, növelve annak
megtartó erejét. Célunk, hogy diákjaink rendelkezzenek azokkal a képességekkel és készségekkel, amelyek
alkalmassá teszik ôket arra, hogy a
társadalom számára hasznos emberekké váljanak. Jellemezze ôket kreativitás, jó konfliktus tûrés és sikerközpontúság.

Az intézmény programjára vonatkozó tervek és ezek rendszere
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek,
és önismeretük gazdagítása.
A személyiségfejlesztés segítése a tanulók mûveltségének, világszemléletének, világképének formálása.
A tanulók életvitelével, az egészséges
életmódra, a pozitív életszemléletre

A KOMPETENCIA ALAPÚ
OKTATÁS
TARTALMI FEJLESZTÉSE
A KOZMA FERENC ÁLTA
LÁNOS ISKOLÁBAN
TÁMOP 3.1.4./08/2 Kompet
encia alapú oktatás, egyenlô
hozzáférés
– Innovatív intézményekben
A projekt kezdete: 2009.máju
s 13.
A projekt vége: 2010. augusz
tus 31.
Kedvezményezett (fenntartó):
Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás 2462 Ma
rtonvásár, Budai u. 13.
Képviselôje: Kiss Gábor
Feladat ellátási hely: Kozma
Ferenc Általános Iskola
2471 Baracska,Templom u. 19.
A projektbe bevont pedagógus
ok: Borsóné Molnár Szilvia,
Homoki
Zsuzsanna, Moharosné Benkô
Ágnes, Simon Judit, Székely Mi
klósné,
Vranekné Járányi Csilla
Szakmai vezetô: Kremnitzky
Dóra
Projektmenedzsment:
Projektmenedzser: Kárpátheg
yi Józsefné
Projektasszisztens: Mészáros
Györgyné
Pénzügyi munkatárs: Nyitli
Anita
neveléssel kapcsolatos személyiségjegyek gazdagítása a cél, valamint a magatartás – a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása.
Pedagógiai cél: felkészülés a kompetencia alapú oktatásra
A pedagógiai programban, a helyi
tantervben kiemelt feladatként jelöljük meg a következô területeket:
• 1–6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása,
a folyamatos egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása

• A tanulók tanulási nehézségeinek
feltárása, problémái megoldásának
segítése a nevelés-oktatás egész folyamatában
• Adaptív tanulásszervezési eljárások
alkalmazása
• Az adott tanulócsoport szintjén
egységes, ám differenciált egyénre
szabott tanulási követelmények, ellenôrzési-értékelési eljárások alkalmazása
Az eddigi tapasztalatok szerint az
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alapozó funkciók tartalmának és
hatékonyságának növelését a magyar
nyelv és irodalom, az idegen nyelv
valamint a matematika tantárgyaknál
látszik indokoltnak.

Az intézmény fejlesztési célkitûzéseinek eléréséhez szükséges tevékenységek és a szükséges szakmai
szolgáltatások igénybevétele
Választott kompetencia területek:
szövegértés-szövegalkotás; matematikai-logikai kompetencia; infokommunikációs technológiák; idegen
nyelvi kompetencia.
Ezek mellett a környezeti nevelésre
helyezzük a hangsúlyt a pedagógiai
programban kiemelt területek közül.
A programban 6 tanulócsoport vesz
részt: 1–6. osztályig, melynek összlétszáma 117 fô. 6 fô pedagógus vesz
részt a programban: 3 fô tanító, 1 fô
magyar nyelv és irodalom tanár, 1 fô
matematika tanár és 1 fô nyelvtanár.
A pedagógusok munkáját szakmai vezetô irányítja az intézményvezetô
segítségével (2fô vezetô).
A projekt a hátrányos helyzetû és SNI
tanulók esélyegyenlôségének elôsegítése érdekében a személyközpontú
bánásmód, a korszerû pedagógiai
módszerek, újszerû technikák bevezetésével, az egyéni fejlôdési utak kialakításával teremt lehetôséget a kirekesztôdés megelôzésére.
Az integráció megvalósítása érdekében a projekt a hátrányos helyzetû
gyermekek célzott fejlesztését tervezi,
a helyzetelemzésben és az esélyegyenlôségei tervben megfogalmazott akciók szellemében.
Az iskolánk fontos feladatának tekinti, hogy idôben felismerje és kiszûrje
a tanulási kudarcnak kitett tanulókat.
Minden évfolyamon figyelemmel kísérjük a tanulók tanulmányi elômenetelében elôforduló problémákat. A
felzárkóztató programok, eljárások és
módszerek kiválasztása függ a tanuló
problémájának sajátosságától, a probléma feltételezhetô okától, a tanuló
életkori sajátosságaitól, az iskola és a
tanuló sajátos körülményeitôl, lehetôségeitôl.
A tanulás segítése érdekében a felszínre került problémák megoldásának az erôs motiváció, a szemléltetés,
a személyes fejlôdést segítô beszélgetéseket alkalmazzuk.

Iskola

A személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülôkkel és társintézményekkel folyamatosan együttmûködünk.
A tanuló mentesítése bizonyos tantárgyak értékelése alól, amennyiben
sajátos helyzete indokolja.

• Szövegértés-szövegalkotás
Az évek során a gyermekek egyre növekvô terjedelmû és bonyolultságú
szövegekkel találkoznak, azonban
ezek elemzô feldolgozásához, befogadásához segítségre van szükségük. Hasonló segítségre van szükségük a szóbeli és írásbeli szövegalkotás terén is.
A javasolt fejlesztés várható hatásai
A szövegértés tanításának egyik módszere a kommunikáció, hiszen a feladatmegoldások, az ellenôrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a tanulók között. A
szövegértés-szövegalkotás gyakorlása
minden mûveltségterület feladata. Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni tempó, képességek, problémák képezzék.
Cél, hogy feloldja az olvasási kudarcok által okozott szorongásokat.
A kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait meg kell ôrizni és
tovább fejleszteni. Az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, új utakat keresve a
tanulók kommunikációs kultúrájának
eredményesebb fejlesztéséhez.
• Matematikai-logikai kompetencia
Cél, hogy élet közelbe lehessen hozni
az elvont matematikai ismereteket, a
matematikai logika más tartalmi területeken aló felhasználásával eredményesen tudják fejleszteni a tanulók
problémaazonosító és megoldó képességeit, és fel tudják használnia matematika eszköztárát a legkülönfélébb
hétköznapi jelenségek modellezésére.
• Idegen nyelvi kompetenciák
Ezen a területen a szövegértés és szövegalkotás idegen nyelven szóban és
írásban, a kommunikációs szándékok
megértése és érthetô kifejezése, valamint az adott idegen nyelvhez kapcsolódó szociolkultúrális ismeretek és
azok alkalmazásának fejlesztése a cél.
Modul: angolszász kultúra 4. osztályban (angol tantárgy): az angol nyelv
tanulásán túl, átfogja az angolszász
irodalmat és kultúrát, szokásokat és
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tradíciókat. Ezzel lehetôvé válik az
azonos területen belüli differenciált
képességfejlesztés, egyéni ütemû haladás biztosítása és az összefüggések
hatékonyabb feltárása.

• Infokommunikációs technológiák
Az IKT ismerete és használata a munkaerôpiac egyes területein alapvetô
követelmény, más területein esélynövelô tényezô. Az IKT kompetenciák
jelentik egyrészt az eszközjellegû
informatikai alkalmazások ismeretét,
másrészt azok kreatív használatát a
munkavégzés során és a hétköznapi
életben egyaránt. Az IKT módszerek
megjelenése lehetôséget teremt egy
átfogó módszertani megújulásra, alkalmazásuk során elkerülhetetlen,
hogy átgondolják a pedagógusok a
tananyagot, a fejleszteni kívánt készségeket, átszervezzék a megtanítandó
információkat. Elôsegíti a NAT célkitûzéseinek megfelelôen az egyénre
szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint
a hatékony és önálló tanulás kialakulását.
Digitális készségek fejlesztése
A digitális tartalmak, taneszközök iskolai oktatásban való használatát
elôsegítô fejlesztés. A program végére
a tanórai tevékenységek 25%-a IKT
eszközök bevonásával és segítségével
valósul meg.

• Hatékony tanulás megismerési
technikák
Az iskola helyi sajátosságait figyelembe véve szükségszerû hatékony tanuló megismerési technikák és a professzionális tanári kommunikáció
mintájának átvétele. A fenti technikákat már sikerrel alkalmazó intézményekben tanóra-látogatási alkalmak
és tapasztalatcsere megvalósításával,
megszervezésével.
• Tanulás tanulása
A kompetencia alapú nevelés bevezetése során az intézmények közötti
együttmûködések, referencia intézményekkel való kapcsolat kialakítása,
a pedagógusok módszertani tanulási
lehetôségeinek kibôvítése a cél. A Tanulás tanulása jó gyakorlat megteremti a gyermekekben az élethosszig
tartó tanulás igényét, fejleszti ezen
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képességeiket, ezzel segítve ôket a
késôbbiekben a munkaerôpiac elvárásainak megismerésében és az alkalmazkodásban.
A kulcskompetenciák eredményes
fejlesztése érdekében a pedagógusnak
törekednie kell az iskola és a család
folyamatos együttmûködésének fenntartására.
Ezek a programok elôsegítik a HH,
az SNI tanulók integrálását. Kialakulnak a lemorzsolódás és a kirekesztôdés megelôzését támogató egyéni tanulási utak. Olyan ismeretekre tesznek szert a tanulók, melyeket szociokultúrális hátterük miatt egyébként
nem szereznének meg. Felkészíti ôket
az egész életen át tartó tanulás egyik
kulcspontjához, a több területen érvényesülni tudáshoz. Az ezeken a területeken alkalmazott módszerek az
iskolai tanulásra központosítanak,
elsôsorban az iskolában megszerezhetô ismeretekre fókuszálnak.
Ebben az iskolában, magas a HH és
SNI tanulók száma, olyan területeket
kellett megcélozni, amelyek elsôsorban a munkaerôpiacon való helytállást biztosítják, ugyanakkor lehetôséget adnak az áttörésre is.

képessé váljanak a tanulásra és tudatában legyenek képességeiknek, élvezetet találjanak az iskolai munkában,
illetve fontosnak találják azt. A
foglalkozások sikerélményhez juttatják a tanulókat és lehetôséget adnak
arra, hogy a rájuk „ragasztott” negatív címkéktôl megszabadulva pozitív
énképet és szociális technikákat
sajátítsanak el. További cél elmélyíteni a tanulók erkölcsi gondolkodását, a kölcsönös támogatáson és kölcsönös felelôsségen alapuló gondolkodást, ezen keresztül az empátiát.
A módszertani megújulás, a konfliktuskezelési technikák elsajátítása nagy
fontossággal bír.
Ugyancsak kiemelt fontosságú a mûvészeti nevelés. A tánc, a hangszeres
zenei oktatás a gyermekek személyiségének pozitív fejlôdését szolgálja.
A nevelôtestületünk pedagógiai munkájának fô célirányát az alábbiakban
fogalmazza meg:
– problémaközpontú tanítás
– cselekvésbôl kiinduló gondolkodásra nevelés
– felfedeztetô tanítás-tanulás
– a megértésen és a tevékenységen
alapuló fejlesztés

Az intézmény gyakorlatának innovatív, egyediséget biztosító elemei

A projekt javasolt kapcsolódása
más projektekhez, fejlesztésekhez

Iskolánk fontos feladatának tekinti,
hogy idôben felismerje s kiszûrje a tanulási kudarcnak kitett tanulókat.
Minden évfolyamon figyelemmel kísérik a tanulók tanulmányi elômenetelében elôforduló problémákat. A
felzárkóztató programok, eljárások és
módszerek kiválasztása függ a tanuló
problémájának sajátosságától, a probléma feltételezhetô okától, a tanuló
életkori sajátosságaitól, az iskola és a
tanuló sajátos körülményeitôl, lehetôségeitôl.

Az iskola a TIOP 1.1.1 pályázaton
nyert informatikai infrastruktúra fejlesztésére. Ezzel az IKT infrastruktúra
fejlesztése adott lesz az élethosszig
tartó tanulás kulcskompetenciáinak
fejlesztéséhez. A TÁMOP 3.1.4./08/2
pályázat megvalósítása során sikeres
munkaerô-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése valósulhat meg,
valamint a pedagógusok módszertani
kultúrájának korszerûsítése. Az infrastrukturális fejlesztés összekapcsolódhat a szükséges szakmai fejlesztéssel.

Megújulni kívánó a nevelôtestület
Fontosnak tartjuk a korszerû, új módszerek beépítését a nevelô-oktató
munkába a hatékonyabb munkavégzés érdekében – pedagógiai módszertani kultúra megújítását.
A nevelôtestület felvállalja a gyermekek integrált nevelését. A tanulási és
magatartási nehézséggel küzdô gyerekeknek a megsegítése a cél, pótolva
ezzel a gyermeknevelési minták esetleges hiányait. Mindezek abban segítenek, hogy a tanulók egyre inkább

A kiemelt nevelési területeken a
módszertani megújulás magával
hozhatja a minôségi mutató javulását.
Mindenképpen javulnia kell a kompetenciamérési eredményeknek, a továbbtanulási mutatóknak. A továbbtanulási esély növelésével (kompetenciára alapuló felvételiken eredményesebb tanulók) valódi esélyegyenlôség
érhetô el. S ha ezek pozitívan változnak, akkor csökkenni fog a más iskolába járók száma is, s nem kerül veszélybe egy település iskolája.
A projekt indításakor lehetôség nyílik
az egész intézmény szakmai fejlôdésére, a tantestületi nyitónap minden pedagógus számára információt szolgáltat a pályázati innováció céljainak,
eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.
Szükségessé válik a pedagógiai dokumentumok módosítása, hogy a pályázatban vállalt tevékenységek sikeres
megvalósítását elôsegíti az intézmény
pedagógiai innovációjának fenntarthatósága. A helyi tanterv, pedagógiai
program módosítása során beépítésre
kerül az implementáció tapasztalata.
Kidolgozásra kerül feladatellátási helyenként egy, az intézményt átfogó
önálló innovációs terv.
A projekt a hátrányos helyzetû gyermekek esélyegyenlôségének elôsegítése érdekében a személyközpontú
bánásmód, és korszerû pedagógiai
módszerek és technikák bevezetésével, egyéni fejlôdési utak kialakításával lehetôséget teremt a kirekesztôdés
megelôzésére. Cél, hogy a résztvevô
pedagógusok elmélyíthessék készségeiket a hátrányos helyzetû gyermekek iskolai integrált oktatásával kapcsolatban.
Pályázatunk anyagából lejegyezte:
Kárpáthegyi Józsefné
Ig.

Szüreti bál
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a szüreti mulatság
és az esti bál szervezésében, lebonyolításában segítséget nyújtottak.
Külön köszönjük a Polgármesteri Hivatal, a Faluház, a Polgárôrség, a helyi
vállalkozók és a községben mûködô civil szervezetek segítségét.

Szülôi munkaközösség, diákönkormányzat
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EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Meszlényi Zoltán püspök boldoggá avatása Esztergomban
Ezrek indultak el az ország minden tájáról, sôt a határon túlról is
október 31-én, hogy személyesen
vegyenek részt a vértanúhalált
szenvedett püspök boldoggá avatásán Esztergomban.
Mindszenty József bíboros prímás 1948-as letartóztatása, majd
koncepciós perben való elítéltetése után, amikor a kinevezett
érseki helynök, Drahos János
váratlanul meghalt, Meszlényi
Zoltánra maradt a helynöki szék.
Nem sokáig: 1950. június 29-én
ôt is elhurcolták. E naptól a kistarcsai internálótábor lett az otthona.
Az esztergomi prímási aulát már
1946-tól megfigyelték az állambiztonsági emberek, és jelentéseket
készítettek mindenkirôl. Zakar
András prímási titkárt 1948 novemberében az utcáról hurcolták el és vetették börtönbe.
Ez a megfélemlítés Mindszenty Józsefnek is szólt, akit
ugyanezen év december 26-án, karácsony másnapján
vittek el. Ekkor az egyházmegyét Drahos János kormányozta káptalani helynökként, azonban 1950. június 15én elhunyt. Meszlényi Zoltán maradt az egyházmegyében,
aki Mindszenty szándékának megfelelôen kormányozta
volna az egyházmegyét. A fôkáptalan is ôt választotta meg
káptalani helynöknek, de ezt az államhatalom nem nézte
jó szemmel. Mindenáron pert akartak kovácsolni ellene,
de ez minden igyekezetük ellenére sem sikerült.

1950. június 29-én, szép nyári
délután hurcolták el és ismeretlen
helyre szállították. Augusztusban
már egészen biztosan Kistarcsa
internálótáborában szenvedett a
többi rabbal, azzal a különbséggel,
hogy ôt magánzárkában tartották.
A hatalom engedmények megtételére akarta volna rábírni, erre
azonban nem volt hajlandó. Kész
volt feláldozni életét, és soha nem
tagadta meg a hitet és egyháza
iránti hûségét. Püspöki jelmondatát – „Hittel és hûséggel” – híven
betöltötte.
Az internálótábor kegyetlen bánásmódja következtében 1951.
március 4-én elhunyt, és már holtan szállították a Mosonyi úti kórházba. Halotti anyakönyvezését
csak 1954-ben végezték el. Egy temetôôr gondozta és ápolta sírját, amely fölé keresztet készített. Exhumálására 1966-ban került sor, amikor az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyezte, hogy a legteljesebb
csendben, a nyilvánosság kizárásával exhumálás után eltemessék az esztergomi bazilika kriptájában.
A legnehezebb idôkben is helytálló, rendíthetetlen hitû
fôpap példa és erôforrás mindannyiunk számára. Ünnepét
minden év március 4-én, mennyei születésnapján tartjuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

OLVASÓI SOROK

Idôsek napja 2009
Gyönyörû szép napsütéses reggelre
ébredtünk október 10-én, ami egész
nap meg is maradt. Ugyanis ezen a
napon tartottuk az önkormányzattal
karöltve az Idôsek Napját.
Ebben az évben 235 fô azoknak a
száma, akik ezt a szép kort megérték, illetve meghaladták. Idei új 70
éves 25 személy. Több mint százan
megjelentek az ünnepségen és láthatóan jól is érezték magukat. Boriszov Zoltán az önkormányzat
részérôl köszöntötte az idôseket,
majd a Vöröskereszt Helyi Szervezet
köszöntôi szóltak. Ezután köszön-

töttük elsô alkalommal falunk legidôsebb asszonyát, Kerekes Tiborné
Rózsi nénit és férfiját, Mészáros Laci bácsit. Sajnos az elôzô két legidôsebb, a 100 éves Lidi néni és a 94
éves Misi bácsi idén eltávoztak.
Majd a Fehér Rózsa Dalkör vidám
dalcsokorral tette ünnepélyesebbé a
napot. Bédiné Marika, dr. Antal Ida
és Máté Bözsi néni egy-egy szép
aktuális verssel kedveskedett az ünnepelteknek. Az önkormányzat idén
is minden 70 éven felüli állandó
lakosnak pénzbeli támogatást adott
e jeles nap alkalmából, amit a meg-

jelentek helyben át is vehettek. Köszönet érte!
Itt szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik a sok finom süteménnyel hozzájárultak a vendéglátáshoz
és külön köszönet az Asszonykórusnak, Andreának és Zsuzsának, hogy
kedves mûsorukkal tették még színvonalasabbá a napot.
Még egyszer mindazoknak szeretnék köszönetet mondani, akik bármi
módon segítségünkre voltak. Mindenkinek jó erôt és egészséget kívánok!
Nagy Ferencné
Vöröskereszt titkár
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A legnagyobb mûvészet
Idôsek napján felolvasta:
Máté Jánosné, Bözsi néni
A legfôbb mûvészet, tudod mi?
Derûs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterôsen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erôd,
nem vagy olyan, mint azelôtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentôl rád rakott igádban.
Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a a teher, mit vinni kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végsô simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja kötelékeinket,
ha e világ fogvatart minket.
Teljesen ezt a mûvészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
Hogy a a szívünk csendes legyen,
és készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégezed,
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy, szeretlek! Jöjj!
El nem bocsátlak!”

2009. december

Luca napi szokások modern köntösben
(december 13.)
Tisztelt Olvasók!
Ismerjük jól az érzést, a Karácsonyra készülôdés már hetekkel korábban elkezdôdik.
A várakozás idejét meghittebbé varázsolhatjuk, ha régi népszokásokat mai
formájukban alkalmazunk. Szeretettel ajánlom figyelmükbe az alábbi összeállítást:

Luca-szék

Luca-búza

Régen: készítését Luca napján kezd-

Régen: a jövô évi termés jóslására:
egy cserépbe Luca napján búzát vetettek, és ha karácsonyig minden szem
kikelt, akkor jó évre lehetett számítani. A cserepet sok helyen a karácsonyfa alá tették.

ték el, többféle (ált. 9) fából, s mindennap csak annyit dolgoztak rajta,
hogy épp karácsony estére legyen
kész. Készítôje az éjféli misén a székre
állva megláthatta a falu boszorkányait.

Ma: adventi idôszak megszépítésére:
minden nap csak egy picit barkácsoljunk, s pont karácsonyra készüljön el
az alkotásunk. Az alkotás bármi lehet
– pl: fából eszkábált tárgy (dobozka),
akár ajándékba szánt fonott dísz,
festett üveg, családi fotóalbum, kollázs az úti emlékekbôl, faragott
karácsonyfadísz.

Ma: ültessünk cserépbe gyorsan csírázó magokat (pl: ánizs, petrezselyem, mustármag, zsálya, búza, fûszernövények) – szapora és látványos
fejlôdésük összekapcsolódik az
ünnepre való várakozással.
Jó hangulatú készülôdést kívánok
Karácsonyra!
Vasváriné Édl Ágnes

Fôételként és desszertként is fogyasztható a

gôzgombóc

s:
orrá
Képf
net
inter

Mióta nyugdíjas vagyok információszerzésre és ismereteim gyarapítására
egyik kedvelt idôtöltésem az interneten
való
böngészés.
Ott leltem arra a
nem szokványos
ételre, illetve finomságra,
melynek elkészítését kipróbáltam, s
a saját tapasztalatommal
kiegészítve

közreadom olyan részletesen, hogy a
fôzésben nem gyakorlott próbálkozóknak is egyértelmû legyen az elkészítése. Ez egy kelt tészta, ami gôzöléssel válik fogyaszthatóvá, innen
kapta a gôzgombóc nevet.
Hozzávalók:
• Kb. 3–4 dl langyos tej,
• 1 evôkanál kristálycukor,
• 3 dkg friss élesztô,
• 30 dkg liszt,
• 2 egész tojás,
• 1 teáskanál só,
• Kb. 10 dkg margarin a kenéshez,
• Cukros mák vagy dió, ízlés szerinti
mennyiségben a szóráshoz.
(A mennyiség fôételként készítve,

2009. december

étvágytól függôen 4–6 személynek
elegendô, desszertként többnek is.)
Elkészítés:
A tálba szitált 30 dkg liszthez hozzáadjuk a sót, a 2 db tojást és az 1,5 dl
tejben 1 evôkanál kristálycukorral
felfuttatott élesztôt. Annyi tejet
adunk hozzá, hogy ne legyen kemény,
de túl lágy állagú sem a tészta. Jól
kidolgozzuk, és egy konyharuhával
letakarva meleg helyen kb. 1 óra
hosszat pihentetjük. Amikor a tészta
már megkelt, lisztezett gyúródeszkára
borítjuk, ujjnyi vastagságúra sodorjuk
és egy 2,5 cm átmérôjû szaggatóval
pogácsákat szaggatunk belôle.
Egy nagyobb (30–40 cm átmérôjû)
lábosba az edény egyötödéig vizet
teszünk és felforraljuk. Amikor már
forró, a tetejére jól kifeszítve laza
szövésû konyharuhát rögzítünk. (Legjobb, ha vastag gumival vagy kötôvel
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fogjuk le.) Erre ráhelyezzük a kiszaggatott gombócokat, majd lefedjük a
lábossal azonos átmérôjû tállal (ez
lehet mûanyag is, nem forrósodik
annyira át, hogy eldeformálódjon).
Kb. 8 percig gôzöljük úgy, hogy a víz
éppen csak forrjon az edényben. Ne
rakjuk szorosan egymás mellé a tésztát, mert a gôztôl kicsit növekszik a
térfogata. Fôleg körben, az edény
szélénél hagyjunk elég helyet, hogy a
rátett tállal ne nyomjuk szét a tésztát.
(Ha nem fér rá egyszerre, akkor két
menetben gôzöljük fel.)
Közben a margarint felolvasztjuk,
és a kész gombócokat megforgatjuk
benne. (Ha az olvasztott margarint
kenôtollal visszük fel a gombócokra,
kevesebb lesz rajta a zsiradék!) Végül
cukros mákkal vagy dióval szórjuk
meg. Hidegen és langyosan is fogyasztható, mikrohullámú sütôben
melegíthetô.

Egy másik lehetôség, hogy nagyobb méretû szaggatóval szúrjuk ki a
tésztát, amire kemény Nutella krémet
vagy lekvárt teszünk és gombóccá
formáljuk (nyomkodjuk), vigyázva,
hogy a gôzölés során se nyíljon szét.
Ebben az esetben a töltelék miatt 1–2
perccel tovább gôzöljük.
Én kipróbáltam sósan is. Húsos szalonnát felkockáztam, megpirítottam,
és margarin helyett az ebbôl kisült
zsírban forgattam meg a (töltetlen)
gôzölt gombócokat. Reszelt sajttal
megszórtam, tejföllel meglocsoltam, a
tetejére rátettem a ropogós szalonnakockákat. Így is nagyon ízlett.
A sikeres tálalásig szükség van türelmünkre, ezért legjobb akkor hozzáfogni a gombóc készítéséhez, ha a
konyhában nem sündörög körülöttünk az éhes család apraja-nagyja.

ellenfelével szemben egyhangú pontozással nyert.
– Szûcs István Milánóban megrendezett K-1 Gálán 5×2 perc küzdelem-

ben a 4. menet végén technikai ko
vereséget szenvedett el Szerb ellenfelétôl. Harcosainknak gratulálunk!
Czampa Zsolt

(Becseiné Etelka)
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Thai-Box
2009. 11. 07-én Százhalombattán került megrendezésre a Fight-Night 4.
Kick-Box K-1 Gála. A Hunnia Harcosai Baracskai Muay-Thaibox három
versenyzôje: Monger Márk, Kenesei
Márió, Gábor Péter indultak a
rendezvényen.
– Monger Márk:66 kg súlycsoport
3×2 perc küzdelem második menetében kiütéssel nyert.
– Kenesei Márió: 75 kg súlycsoport
3×2 perc küzdelem után pontozással veszített.
– Gábor Péter: 85 kg súlycsoport
3×2 perc küzdelemben pontozásos
gyôzelmet aratott.
2009. 11. 14-én Dunaújvárosban a
„Ring királyai” Profi Box, K-1 Gálán
vettek részt a Hunnia Harcosai. Ifjú
harcosunk, Csapó Elôd (12 éves,
55 kg) mérkôzését a második menetben feladni kényszerültünk a nagy
kor és technikai fölény miatt.
– Monger Márk: 66 kg, ifi versenyzô
a második menetben kiütéssel gyôzött.
– Kenesei Márió: 75 kg súlycsoportban 3×2 perc küzdelemben pontozással veszített.
– Gábor Péter: 85 kg súlycsoportban
3×2 perc küzdelemben Román

Tisztelt Sportkedvelôk!
Amint láttátok, hallottátok, megalakult Baracskán új vezetéssel a futball csapat.
Nem volt olyan egyszerû a kezdés, anyagi támogatás kellett hozzá, hogy el
tudjunk indulni a bajnokságban.
Nagyon örültem annak, hogy a huszonnégy leigazolt játékosnak több mint a
fele baracskai, akik a környezô településekbôl jöttek vissza focizni.
A kitûzött cél az elsô hatba való bekerülés volt, ezt teljesítette is a csapat.
Voltak olyan meccsek, amiket meg kellett volna nyerni, de nem úgy sikerült.
Volt, ami nehéznek nézett ki, de nyertek a fiúk.
Személyesen én meg vagyok elégedve az eredménnyel és a játékosokkal is.
Bízom abban, hogy a tavaszi fordulóban is jól fognak játszani!
Most egy pár sor a serdülôkrôl, akik torna rendszerû bajnokságon indultak.
Velence, Gyúró, Pázmánd, Baracska U-13-as csapatai között dôlt el a
helyezések sorrendje, amin elsô helyezett a baracskai serdülô csapat lett! Ennek
nagyon örültünk, a szülôkkel és az iskolával együtt. Gratulálunk!
Köszönjük a szurkolást, buzdítást, bízunk benne, hogy az eredményeink hatására még nagyobb lesz a szurkolótábor!
Az egyesület még köszöni és a továbbiakban is elfogadja az anyagi segítséget,
amelynek két módja lehetséges:
1. Légy Te is az egyesület tagja, és akkor a havi tagdíjjal segítheted a munkánkat.
2. Az alábbi számlaszámra várjuk szeretettel az anyagi támogatást.
Kápolnásnyék és Környéke Takarékszövetkezet, baracskai fiók:
5700057–10007345 Baracska SE
Elôre is köszönjük!
Tisztelettel: Baracskai Sport Egyesület, Cseh József
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Vidékfejlesztési pályázatok

November 16-án lezárult a LEADER
pályázatok ôszi beadási idôszaka. A
VölgyVidék 17 településén térségen
belüli egységes arculat kialakítására,
rendezvények szervezésére, tanulmányok készítésére és turisztikai fejlesztésekre lehetett pályázni. A pályázatok folyamatosan érkeznek a
VölgyVidék közösség irodájába, értékelésük megkezdôdött.
November 20-val újabb pályázati
lehetôségek nyílnak meg.
A következô jogcímekre adható
be pályázat:

Kidoboló

IMPRESSZUM

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Rovatvezetôk:
Badics Csaba, Mátyási Zsuzsanna
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
A következô szám lapzártája: 2010. január 6.
várható megjelenés: 2010. január 18-ig
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
A szerk.
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

• falumegújításra és fejlesztésre,
• mikrovállalkozások létrehozá sára és fejlesztésére,
• turisztikai tevékenységek ösztönzésére,
• vidéki örökség megôrzésére.
Érdemes figyelni a közösség honlap ját (www.volgyvidek.hu), ahol
bôvebb és napra kész információ található a pályázatokkal kapcsolatban.

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86,
(06-70) 503-50-59
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
BARACSKA–KAJÁSZÓ KÖZSÉGEK
KÖRJEGYZÔSÉGE (SZÉKHELY:
BARACSKA, KOSSUTH U. 29.)
Hétfô: 8–12; Szerda: 8–12, 13–16.30;
Csütörtök: 8–12, 13–15.30

FOGORVOS
Hétfô: 7–11.30; Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
(az iskola épületében): kedd: 12–14

EGÉSZSÉGÜGY

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
járóbeteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az
ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a
betegek érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy
a helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

Gyógyszertári
ügyelet
DECEMBER
5–6.: Ráckeresztúr
12–13.: Ercsi
19–20.: Martonvásár
25–26–27.: Ráckeresztúr
JANUÁR
1–2–3.: Ercsi
Telefonszámok:
Martonvásár: (11) 569-146
Ráckeresztúr: (25) 455-812
Ercsi: (25) 505-790
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