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Polgármesteri sorok
Tisztelt Baracskaiak!
Köszöntöm Önöket a 2009-es év kezdetén, kívánva mindenkinek egészséget, boldogságot és sikereket.
Többször kezdtem úgy az adott évben
megjelenô elsô tájékoztatómat, hogy
túl vagyunk egy nehéz esztendôn, de
bízom benne, hogy a következô jobb
lesz stb. Most azonban enyhén szólva
bajban vagyok, hiszen az elmúlt 2–3
hónapban másról sem hallani, mint a
gazdasági válságról és annak hatásairól, amelyek befolyásolják, befolyásolhatják az életünket. Természetesen
így nagyon nehéz bármit is tervezni,
bármilyen fejlesztési tervvel elôállni,
hiszen az elôrejelzések szerint csak
annyi pénzünk lesz, hogy a kötelezô
feladatainkat el tudjuk látni. Mivel e
sorok írásakor még a település 2009es évi költségvetése nincs kész – február 15-ig kell a testület elé terjeszteni – semmilyen, úgymond hivatalos
információval nem tudok szolgálni az
idei esztendô terveire vonatkozólag.
Két dolog biztos: az intézményeinket
fenn kell tartanunk, és a 2008-ban
sikeres pályázatainkat meg kell valósítanunk. Emlékeztetésként szeretném leírni, hogy tavaly elkészült a
Hunyadi, József Attila és Arany János
utcák burkolat felújítása, amelyhez a
kivitelezési költségek közel 50 %- át
nyertük meg pályázat révén, az önerôt pedig kifizettük. Ugyancsak a
tavalyi esztendô eredménye – amely
az idei év költségvetését fogja terhelni – a Kossuth utcai park felújítása.
A munkákat tavaly elkezdtük, a
befejezés az idei év elsô féléve végére
várható. Erre a célra 3 millió Ft-ot
nyertünk, amelyet 750 ezer Ft-tal kell
kipótolnunk. Szintén az idei esztendôben fog a költségvetésben megjelenni a tavalyi év azon döntése, hogy
az általános iskola területén egy mûfüves, úgynevezett grund-pályát építünk, amely, bár nem oldja meg a
tornaterem hiányát, de legalább jó
idôben biztosítja iskolásaink mozgási
igényét. Szintén az elmúlt évben
pályáztuk meg egy falugondnoki busz
beszerzését, amelyet meg is nyertünk.

Így lehetôségünk van egy 20 személyes busz megvásárlására, amelyhez
azonban a fenntartási költségeken
kívül a költségvetésbôl 2 millió Ft körüli összeg biztosítása szükséges még.
A község régi gondja oldódik meg
egy, a vasútállomáshoz vezetô kerékpárút kiépítésével. Erre is idén kerül
sor, a kivitelezés 40 millió Ft-ba fog
kerülni. Az összeg 80 %-át ugyancsak
pályázat révén nyertük el. Mint látható, a falufejlesztésekhez az önkormányzatnak csak kis hányaddal kell
hozzájárulni – a költségek döntô részének fedezését pályázatok elnyerése
révén biztosítottuk. Vannak továbbá
olyan függôben lévô pályázataink,
amelyek nem kerültek az elmúlt évben lezárásra, így esetleges sikerük
szintén terhelheti az idei esztendô
kiadási oldalát. Továbbra sincs hírünk
az egészségház pályázatról, amely
– nyertessége esetén – több évi költségvetésünket befolyásolni fogja. A
pályázatokhoz tartozó hír az is, hogy
az általános iskola felújítására, bôvítésére benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban, ezért errôl a
tervünkrôl egyenlôre le kell mondanunk.
Képviselôtestületünk megalkotta a
helyi bûnmegelôzési programot,
vállalkozó váltás történt a helyi közétkeztetésben, továbbá módosítottuk
helyi adórendeletünket. A helyi
közétkeztetés tapasztalatairól egyenlôre annyi információval tudok szolgálni, hogy az azt igénybevevôk nagy
többsége meg van elégedve a jelenlegi
szolgáltatási színvonallal, az étel
mennyiséggel és minôséggel. Természetesen ugyanúgy, mint minden másnál, itt is találkozunk negatív észrevétellel, amelyeket megvizsgálunk, és
ha ez reális alapokon nyugszik, jelezzük a vállalkozó felé.
Félve jegyzem meg, hogy várhatóan

az idei esztendô nem túl népszerû
döntései közé fog az is tartozni, hogy
az étkezési térítési díjakat meg kell az
önkormányzatnak emelnie. Ez a tavalyihoz képest jelentôs áremelkedések miatt válik szükségessé. Mint
említettem, elkészült az elmúlt évben
a község bûnmegelôzési programja,
amely – ahhoz, hogy megvalósításra
is kerüljön – anyagi áldozatvállalást
kíván. Az év végén a testület változtatott a helyi adórendeleten, annak is
a telekadó részén. A változás a nagyobb területû belterületi beépíthetô
telkeket érinti. A 800 m2-nél nagyobb
ingatlanok ezen területhatár felett
négyzetméterenként 75 %-nyi kedvezményt kapnak. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy a 800 m2 feletti terület
adója január elsejével m2-ként 5 Ft-ra
változott. Ha a telek megosztható
– két vagy több részre – akkor a telekadó értelemszerûen az új telekterület alapján kerül megállapításra.
Az írott és elektronikus sajtóban
beharangozott közmunka programokról még nem jelent meg konkrét
végrehajtási rendelkezés.
Jelenleg megjósolni sem lehet, hogy a
településen élôk közül hány embert
fog érinteni a válság okozta munkaerô csökkentési tendencia. Ha jelentôssé válik településünkön a munkanélküliek száma, a képviselôtestületnek majd el kell gondolkoznia azon,
hogy a falufejlesztést részesíti-e elônyben, vagy a munka nélkül maradtaknak próbál-e kereseti-megélhetési
lehetôséget biztosítani. Csodára azonban senki se számítson: egyetlen,
igencsak behatárolt összegekkel és
lehetôségekkel rendelkezô önkormányzat nem lesz képes az egész világon végigsöprô gazdasági-pénzügyi
váltás negatív hatásait kiküszöbölni.
Baracska, 2009. január 26.
Boriszov Zoltán

Tisztelt Olvasók!
A Kidoboló ez évi elsô száma rajtunk kívülálló okok miatt nem jelent meg.
A mostani újságba megpróbáltunk átmenteni mindent, ami még aktuális.
Ha nem sikerült ezt hibátlanul megoldani, elnézést kérünk, de a korlátozott
oldalszám miatt ki kellett hagynunk néhány írást.
(szerk.)
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Alpolgármesteri sorok
Baracska Község Képviselô testülete
2008 júliusi ülésén megbízott a település Közbiztonsági és Bûnmegelôzési Koncepciójának elkészítésével. Leginkább az indokolta a döntést, hogy megszaporodtak a fiatalok
által elkövetett rongálások, mások
nyugalmát zavaró magatartási megnyilvánulások, s természetesen nem
szûntek meg az idônként gyakrabban
elôforduló lopások, betörések sem.
A koncepció összeállításának fô
szempontjának tartottam, hogy minél szélesebb körben bevonjam a
lakosságot – a képviselôk által, az intézményeket, a civil szervezeteket.
Így javaslatokat kaptam képviselô
társaimtól, óvoda-iskola vezetôjétôl,
a bizottságoktól, s természetesen
megfogalmaztam az önkormányzat e
területen szerintem elengedhetetlen
feladatait is. Nagy segítségemre volt
a Martonvásári Rendôrörs parancsnoka, Kratancsik Ákos r.szds. úr is.
A képviselô-testület két alkalommal
tárgyalta a koncepciót, s 2009. február 5-én elfogadta az általam elôterjesztett változatot.
Bizonyára sokan vannak, akik úgy

gondolják, ezzel még nem szûnnek
meg a rongálások, a betörések, a fiatalok alkohol és drog problémái
Baracskán. Teljesen igazuk van. Ám
ez a koncepció nem egyenlô a rendeletekkel, határozatokkal. Ez egy
útmutató, amely az önkormányzat
egyik feladatához, a településen élôk
biztonságérzetének javításához ad
segítséget. Ez alapján határozzák
meg saját területükön például az
óvodában, az iskolában, a civil szervezetekben, az önkormányzatnál a
feladatokat, készítik el a munkaterveket. Ennek igazából egy-két év
múlva lehet érezhetô eredménye. A
Közbiztonsági és Bûnmegelôzési
Koncepcióban foglaltakat ugyanis
nem szabad összetéveszteni a felderítô, illetve a szankcionáló szervezetek feladataival. Az a rendôrség,
ügyészség, bíróság dolga. Mi, a
településen élôk, úgy járulhatunk
hozzá a helyi közbiztonsághoz, hogy
neveljük gyermekeinket (pl. észrevesszük, ha 13–14 éves lányunk,
fiunk még nincs otthon éjjel 1 órakor!), figyelünk a körülöttünk élôkre
(nem fordulunk el, ha valami rendel-
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lenességet látunk), rendezzük környezetünket, támogatjuk a hivatalos
szerveket munkájukban, s még sorolhatnám tovább. Tehát nem a világot kell megváltani, nem a bûnözôket kell elfogni, csak úgy kell
viselkednünk, mintha rajtunk kívül
más is élne környezetünkben. A nem
látok, nem hallok, nem beszélek hármas ebben az esetben az egyik legnagyobb bûn! A közömbösség addig
jelent nyugalmat, amíg nem az én
házamba surrannak be, amíg nem az
én gyermekemmel történik valami,
stb. Ennek a gondolkodásnak, hozzáállásnak a megváltoztatásáért alkotta meg a képviselô-testület a
Baracska Község Önkormányzatának Közbiztonsági és Bûnmegelôzési
Koncepcióját, melyet most közzé
teszünk a Kidobolóban.
Tisztelt Lakosság!
Kérem, hogy támogassák azokat a
kezdeményezéseket, amelyek e koncepció alapján a közeljövôben születnek, segítsenek a szervezôknek,
vegyenek részt aktívan a feladatokban, vagy egyszerûen csak figyeljünk
egymásra!
Pintérné Bernyó Piroska
alpolgármester

Baracska község önkormányzatának
közbiztonsági és bûnmegelôzési koncepciója
A képviselô-testület elfogadta: 2009. február 5.
A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bûnmegelôzési filozófiájának megfogalmazás – majd konkrét
helyzetelemzés alapján – a célok, illetve prioritások kijelölése, a lehetôségeket feltárva a megvalósítás módjának
meghatározása.

latos feladatok közös ellátására, arra, hogy munkálják ki
közbiztonsági és bûnmegelôzési koncepciójukat.
Mindezek alapján indokolt Baracska Község Képviselôtestületének koncepcióba foglalni azokat a gondolatokat,
melyek hosszabb távra meghatározzák a település közbiztonságával összefüggô teendôket.

Általános alapelvek az önkormányzat közbiztonsági feladatairól
A koncepció jogi alapjai
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, melynek 8. §. (1) bekezdése a közbiztonságról történô gondoskodást a települési önkormányzatok
feladatkörébe utalja.
2. A rendôrségrôl szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendôrség kapcsolatát határozza meg, többek között felhívja a rendôri és
az önkormányzati vezetôket a közbiztonsággal kapcso-

I.
Alapgondolatok
Az önkormányzás lényege
Az önkormányzás lényege, hogy a választópolgárok közvetlenül, illetve választott képviselôik útján kerülnek bevonásra problémáik megoldásába, így hasznosul a saját sors
intézésében rejlô erô is.
Az önkormányzat testületeinek feladata ezen érdek feltárásán túl a közbiztonságot, bûnmegelôzést érintô ügyekkel
kapcsolatban:

4 •

Kidoboló

– az okok megállapítása
– a célok meghatározása
– a célok közül az elsôbbséget élvezô illetve kívánó feladatok meghatározása
– megrendelés a döntés-elôkészítô, alternatív javaslatokat
kidolgozó szakmai szervezetek felé.

A közbiztonság fogalma
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott
idôszakban és helyen – jogilag szabályozott olyan tényleges
helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és
jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól.
Baracska közbiztonsági állapota a helyi problémák összességébôl tevôdik össze, ezért kezelése, a hatékony reagálás
is csak helyi összefogással lehetséges. A bûnözés megállítása a lakosság és a rendôrség közös feladata és ennek
koordinálásában az Önkormányzat hatékony segítséget
nyújthat.
A helyi társadalmat és értékeit meg kell védeni a bûnözôktôl, ezért a közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegébôl fakadóan rendelkeznünk kell a baleset- és
bûnmegelôzés tekintetében koncepcióval.
A közbiztonság kezelésének a megelôzési felfogás az alapja!
A megelôzési felfogás
A bûnözés okai és elôsegítô feltételei között kell említeni
az ún. „nagy környezetbe” (makromiliô) tartozó szociális
ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a
mûveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát és
gyorsaságát, a munkanélküliség méretét és az általa érintett
rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum
alatt és annak közelében élôk számát, a lakáshelyzetet és az
ezekhez hasonló további tényezôket.
A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló „kis
környezet” (mikromiliô) a – család, az iskola, a munkahely,
a baráti kapcsolatok – is befolyásolják a bûnözés méretét és
minôségét.
A megelôzést ELSÔDLEGESEN a makro-, mikrokörnyezetben lévô okokra tekintettel kell végezni!
MÁSODLAGOS jelentôségû a megelôzés szempontjából a
bûncselekmények felderítése, a büntetôjogi felelôsségre
vonás és a helyzeti jellegû prevenció, mely feltételek köre
a bûnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését
jelenti. Ekkor a bûncselekmények jellemzô elôfordulási helyének ellenôrzésérôl, környezetének átalakításáról van
szó, az elkövetést lehetôvé tevô szituációk csökkentésérôl,
az elfogás kockázatának növelésérôl (pl.: tárgyak megerôsítése, lakossági járôrözés stb.). A feladatokat nem lehet, de
nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes területek nem
moshatóak össze!
Az okok és feltételek áttekintésébôl következik, hogy a
megelôzô munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat.
Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott
munkájával és ötleteivel járulhat hozzá a közbiztonság javításához.
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Az önkormányzatok a bûnmegelzés kulcsszereplôi
Gyakorlati tapasztalat, hogy az emberek az önkormányzatokat tekintik a legelérhetôbbnek, és a legjobban tájékozottnak a potenciális és tényleges válsághelyzetek megoldásával kapcsolatosan. Az önkormányzatok ugyanakkor hatékony egyeztetô és közvetítô szerepet játszanak, így megakadályozhatják, hogy a konfliktusok okozta feszültség addig a pontig jusson, ahol már a rendôrség és a bíróság beavatkozása szükséges.
Az önkormányzatnak kulcsszerepe van a hatáskörébe tartozó egyes ágazati politikák célkitûzéseinek alakításában,
így biztosíthatja, hogy azok a biztonság szempontjait figyelembe vegyék.
Ilyen feladatok például:
1. a településtervezés, ideértve a tömegközlekedést, a közvilágítást és az útkeresztezôdéseknél alkalmazott biztonsági intézkedéseket,
2. a lakossági szolgáltatások nyújtása, iskola, óvoda, játszótér létesítése és mûködtetése,
3. a családjóléti és családtámogatási politika, amelynek célja, hogy segítse a szülôket a felelôsségvállalásban,
4. a karbantartó, felügyelô személyzet alkalmazása a
közintézményekben,
5. iskolán kívüli szociális és oktatási szolgáltatások.
Együttmûködés
A bûnmegelôzés számos különbözô területet érint, a társadalom egyes ágazatainak együttesen kell vállalni ebben a
felelôsséget. Ma már nem várhatjuk el, hogy a rendôrség és
az igazságszolgáltatás szervezetei egyedül oldják meg a
mindennapi életben elôforduló konfliktusokat.
Az egyes érintett testületek közötti együttmûködés egyelôre még új jelenségnek számít. Tagadhatatlan, hogy az
intézmények – a rendôrség, a bíróságok, a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek és a helyi lakosok nem szoktak még hozzá ahhoz, hogy együtt dolgozzanak, ezért továbbra is egymástól függetlenül, saját szokásaik, szabályzataik szerint mûködnek.
A köztük létrejövô együttmûködési szerzôdéseknek – a
múltban tett próbálkozásokhoz képest is – már egy új
alapvetô szemléletváltást kell tükrözniük. Be kell bizonyítaniuk, hogy képesek a közbiztonság növelésére és az
érintett terület problémáinak megoldására.
Félelem a bûnözéstôl
A bûnözéstôl való félelem – akár valóságon alapuló, akár
képzelt – a lakosságot érzékenyen érinti.
A biztonságérzet hiánya, a bûnözéstôl és az áldozattá
válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az
idôs embereket, illetve a társadalom sebezhetôbb tagjait.
Nem feltétlenül a bûnözés legsúlyosabb formái azok, amelyek az aggodalmat kiváltják.
A bûnözéstôl való félelem csökkenti a lakosok egymás és
különbözô közösségeik iránti bizalmát, kedvezôtlen
hatással van a gazdasági fejlôdésre és az üzleti befektetésre,
ezzel rontja az élet minôségét.

2009. március • Önkormányzati hírek

Ezért fontos, hogy az önkormányzat:
6. hatékony eszközöket alkalmazzon a bûnözéstôl való
félelem mérséklésére, például a helyi lakosok bizalmát
növeli az áldozatvédelem intézményes támogatása,
7. ösztönözni kell a médiát, hogy vegyen részt a maga
módszereivel a bûnmegelôzésben.

A települési szociálpolitika
A hagyományos családszerkezet felbomlása megkérdôjelezi
a korábbi generációk által elfogadott értékeket és magatartásformákat. A szülôk presztízsének és felelôsségérzetének
csökkenése a fiatalok devianciájához vezethet.
A közösségek életében jelentôs szerepet játszó intézmények, amelyek korábban megszabták az egyén viselkedését, ma már nem töltik be ugyanazt a szerepet, s ez jelentôsen hozzájárul elsôsorban a fiatalok erkölcsi elbizonytalanodásához.
Az újfajta kábítószerek megjelenése, a drogfüggôség egyre
elterjedtebb a fiatalok és bizonyos szórakoztató rendezvények látogatói körében.
Alapvetôen fontos, hogy az önkormányzat:
8. tegyen lépéseket az azonos helyen, rendszeresen elôforduló bûncselekmények megelôzése, megszüntetése érdekében (vendéglátóegységek ellenôrzése, közvilágítás),
9. tegyen meg mindent (a Gyámhivatalon, a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül) a családi erôszak
ellen, lépjen fel a faji, vallási, társadalmi és nemek közti
egyenlôtlenség ellen, és erôsítse az állampolgári öntudatot,
10. szervezzenek az egészségügyi intézmények és az oktatási intézmény rehabilitációs programokat a kábítószer- és alkoholfüggôk részére, különösen a fiatalok
számára hozzanak létre tájékoztató programokat az
iskolán belül és kívül, segítse a családokat a lakásépítési, oktatási és szociális programok családbarát szabályozásával.
A fiatalok és a bûnözés
A fiatalkorú bûnözés aránya nem túl magas , de az elkövetôk átlagéletkora csökken, egyre fiatalabbak követnek el
bûncselekményeket.
A fiatalok hétvégi szórakozását gyakran kíséri alkohol- és
kábítószer-fogyasztás, amit ön és közveszélyes autózással
fejeznek be. A fiatalkorú bûnözés növekedése annak tudható be, hogy a fiatalokat sújtja a családi kötelékek lazulása, a munkanélküliség, a kilátástalanság, és csábítja ôket
a szemük elé táruló gazdagság, az áruk sokasága (bevásárló
központok) amelyeket nem engedhetnek meg maguknak.
Az önkormányzat elsôdleges feladatai:
11. hivatalosan el kell ismerni, hogy a fiataloknak kulcsfontosságú szerepük van a lakókörnyezetükön belül, és
ezért aktívan kell törekedni a velük való együttmûködésre, s ösztönözni ôket, hogy vegyenek részt a közösségi életben. Fontos, hogy az iskola hosszú távon magas színvonalú, motivált és elkötelezett pedagógusokat
alkalmazzon, így biztosítva a stabil környezetet,
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12. az oktatási-nevelési intézményekben lehetôséget kell
biztosítani a szociális hátrányok pedagógiai eszközökkel történô leküzdésére, az esélyegyenlôség megteremtésére, a felzárkóztatásra, tanulási-, magatartási problémák kezelésére, a sajátos nevelésû gyermekek ellátására, a szülôi munkaközösségeket nagyobb aktivitásra kell késztetni a partneri viszony kialakítása, a közoktatási törvényben biztosított szülôi jogok érvényesítése érdekében. A gyermekvédelmi felelôs munkájának támogatásával kell új motivációt nyújtani a
csellengô, lemorzsolódó, magatartási zavarokkal küzdô gyermekeknek,
13. az iskola – a lehetôségeikhez mérten – vegye igénybe a
Baracskán és a Kistérségben mûködô egészségügyi és
szociális intézmények szolgáltatásait, a diákoknak történô segítségnyújtás érdekében, különös tekintettel a
hátrányos helyzetû gyerekekre, akiknek iskolai lemaradásuk leküzdéséhez egészségügyi és szociális szolgáltatások nélkülözhetetlenek. Javasolt az iskolai drogstratégiák elkészítése. Ennek alapja az Oktatási Minisztérium a „Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma
visszaszorítására” alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégia. Ennek célja az egyszeri alkalmakból álló kábítószer-prevenció helyett a korszerû, átfogó
egészségfejlesztés keretébe ágyazott drogprevenciós
stratégia,
14. az olyan esetekben, ahol az iskola konkrét problémákat tapasztal, mint például a kábítószerekkel való viszszaélés, az egész iskolára kiterjedô szemléletet kell kialakítani, bevonva a szülôket, a diákokat, a tanárokat
és a közösséget is, annak érdekében, hogy a jogszabályi
kereteken belül egy megfelelô jelzôrendszer jöjjön
létre.

Az épített környezet és a bûnmegelôzés
15. olyan lakókörnyezet kialakítására kell törekedni,
amely nappal és éjszaka, illetve minden idôjárási körülmény közt egyaránt élvezhetô, különös tekintettel az
épületek méretére, formájára, színére, anyagára, karbantartására, valamint az azokat körülvevô zöldterületekre és a közöttük lévô távolságra,
16. fontos, hogy a nyitott területek, a folyópartok, parkok,
járdák, sétálóövezetek megfeleljenek a lakóknak, így is
növelve a közösség szolidaritását és biztonságérzetét, a
közlekedési balesetek megelôzése érdekében tovább
kell fejleszteni a kerékpárút hálózatot,
17. „megvilágítási tervet” kell kidolgozni a közterületek,
például a buszmegállók, pályaudvar, kiesô területek és
sötét sarkok kivilágítására, amellyel növelni lehet a
közbiztonságot, és biztosítani kell megfelelô figyelô és
bejelentô rendszert a világítórendszerek fenntartása és
megjavítása érdekében,
18. biztosítani kell a közterületek igénybevételének egyenlô megosztását a fiatalok, a különbözô generációk között, elsôsorban a belsô területeken, tereken, szükség
esetén térfigyelô rendszer telepítésével, jól látható
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kamerákkal és ezek használatáról tájékoztatni a lakosságot.

A rendôrség és az önkormányzat
Kölcsönös tájékoztatás és együttmûködés nélkül sem a
rendôrség, sem az önkormányzat nem alkalmazhat hatékony bûnözést megelôzô politikát.
Fontos, hogy az önkormányzat:
19. biztosítsa a megfelelô koordinációt, és akadályozza
meg a bûnmegelôzésben részt vevô különbözô szervezetek közötti konfliktusokat,
20. ismerje fel, hogy az egyenruhás járôrök jelenlétét a
lakosság a legjobb rendôrségi módszernek tartja a helyi
bûnözés megelôzésére, és minél több rendôrt látnak az
utcán, annál inkább növekszik a lakossági közremûködés, ami hatékonyabb bûnmegelôzést eredményez,
21. ösztönözze a rendôrséget arra, hogy a hivatásos állomány létszáma lehetôség szerint tükrözze a helyi lakosság igényét.
A lakosság közremûködése, jelzôrendszer kiépítése a
lakosság körében
Az önkormányzat feladata, hogy
22. megerôsítse a nyilvánosság közremûködését helyi megfigyelési programok és egyéb mechanizmusok létrehozásán keresztül, amelyek arra bátorítják az állampolgárokat, hogy nem csak az elképzeléseik mellett
álljanak ki, és segítsenek megvédeni saját biztonságukat
és jólétüket, hanem ismerjék is fel állampolgári
kötelességüket diszkrimináció megszüntetése és a
bûnözés ellen irányuló pozitív álláspont kialakítása
érdekében,
23. próbálja rendszeresen nyomon követni a helyi lakosok
közbiztonságról alkotott véleményét nyílt napok, helyi
fórumok és felmérések segítségével, folyamatosan mérve a lakosság bûnözésrôl alkotott véleményét és a
bûncselekményektôl való félelmét, feladata aktív
bûnmegelôzési, felderítési, jelzôrendszeri kommunikációs stratégia kidolgozása, lehetséges kommunikációs
technikák biztosítása, hogy a visszajelzések a lehetô
legtöbb emberhez eljussanak és bevonják ôket szórólapok, hírlevelek, panaszkezelô eljárások, lakossági
gyûlések, helyi politikusokkal való találkozások,
lakossági fórumok, felmérések, állampolgári bizottságok munkájába.
24. közterület-felügyelô segítségével, akiknek az is feladata, hogy szemmel tartsa a települést és megakadályozza a közbiztonságot veszélyeztetô magatartást.
25. használja fel a helyi szociális közvetítôk információit,
akik minden közterületen jelen lehetnek, és egyfajta
kommunikációs csatornaként mûködnek a közszolgálatok és a konfliktuskezelés területén,
26. munkája során vegye figyelembe „éjszakai tudósítók”
jelzéseit, akik a lakóhelyeken jelentôs feladatokat
látnak el sötétedés után, szemmel tartják az épületeket,
közterületeket.
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II.
Helyzetelemzés
A feladatok helyes kitûzésének az alapja a pontos helyzetmeghatározás.
A közbiztonsági helyzet fô elemei:
– közigazgatási,
– földrajzi,
– gazdasági
– bûnügyi és
– rezsim elemek, melyek folyamatos változásban vannak.

1. Közigazgatási elemek
Baracska a Közép-Dunántúli Régióban, a Váli-völgy alsó,
déli bejáratánál helyezkedik el 3968 ha területen. A településen 2711 fô az állandó lakónépesség. Területi kapcsolatok vonatkozásában a község a 2004-ben alakult, hét
települést magában foglaló Ercsi kistérséghez tartozik. Baracska részét képezi a Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülôövezetnek.
Baracska az elmúlt években állandó lakóinak számát és
infrastruktúráját tekintve dinamikus fejlôdést mutat, mivel
a fôváros közelsége miatt sokan választják maguknak lakóhelyül. A településen az etnikai kisebbségek közül a
cigány lakosság száma jelentôsebb, az állandó lakosság
18%-a vallja magát romának.
2. Földrajzi elemek
Baracska 5 településsel határos, ezek Kápolnásnyék-Pettend, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr és Ercsi. A falu
területén halad át a 7-os jelû fôútvonal és az M7-es autópálya. A közlekedésre az átmenô forgalom jellemzô, naponta a településen több száz gépkocsi halad át. A település
belsô úthálózatának – bár azok többnyire szûk keresztmetszetûek – minôsége jó (2–3 kivételével aszfalt burkolatúak), ezért azok jelentôs részén technikai forgalom
lassító kiépítése vált szükségessé.
A közbiztonság alakulásában jelentôs szerepe van a község
külterületein található hétvégi házaknak és pincéknek,
amelyek idôszakos használatuk miatt betörésre csábítják a
bûnözôket.
A település jellege miatt rendszeresen elôfordulnak a
terménylopások is, melyek igen nagy számban nem is
jutnak a hatóságok tudomására.
3. Gazdasági jellemzôk
A község 2711 lakosából 1791 munkaképes korú. A munkanélküliség igen alacsony, 2007 augusztusában mindössze
32 fôt tartottak nyílván. Munkahely helyben igen kevés.
Mezôgazdasági Kft-ben, kisebb cégeknél, intézményekben
illetve az Annamajori Büntetésvégrehajó Intézetben tud
elhelyezkedni a lakosság egy része, a többség (1100 fô)
Budapesten, Székesfehérváron és a környékbeli településeken dolgozik. A községben van általános iskola, óvoda.
A fiatalok szórakozási lehetôsége igen kevés. Faluházi
programok, Teleház biztosítja néhányuknak a közösségi
életet.
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4. Közbiztonság, bûnügyi jellemzôk
Egy település, így Baracska község közbiztonságát is számos tényezô és ezek együttes hatása határozza meg. Ezek
sorában meghatározó szerepe van a földrajzi elhelyezkedésnek, a lakosság anyagi helyzetének és morális állapotának egyaránt.
A település tekintetében ki kell emelni azt, hogy a nagy átmenô forgalom és a környezô településekre vezetô utak
nagy száma az ún. utazó bûnözôk számára különösen kedvezô célpontot.
Az elmúlt 3 esztendô közbiztonsági-bûnügyi helyzetét, a
bûnözés dinamikáját vizsgálva mindezek tükrében az
állapítható meg, hogy a község az ún. kevésbé fertôzött
települések közé tartozik.
Az ismertté vált jogsértések száma
2005-ben 109; 2006-ban 193; 2007-ben 57.
A bûnözô struktúráját vizsgálva szembetûnô, hogy valamennyi vizsgált kategóriában az erôteljes csökkenés mellett
hullámzás figyelhetô meg.

– személy elleni
– közlekedési
– házasság, család elleni
– államig., szolg. elleni
– közrend elleni
– gazdasági
– vagyon elleni

2005
9
4
3
5
19
1
68

2006
2
6
4
6
7
0
168

2007
1
4
0
18
4
0
30

Az összes ismertté vált jogsértésekben minden évben a
vagyon elleni bûncselekmények száma a legmagasabb
százalékú. 2005: 62%; 2006: 87%; 2007: 52%.
Ez az a terület, ahova a rendôrségnek is és az önkormányzatnak is kiemelt figyelmet kell fordítania. A napi szolgálatszervezéssel, a járôrútvonalak tervezése során, a bûnmegelôzési felvilágosító munkában, de az önkormányzatitársadalmi összefogásban rejlô lehetséges erôforrásokat is
ide kell koncentrálni.
A bûnelkövetôkre jellemzô megállapítások

– fiatalkorúak aránya
– visszaesôk aránya
– erôszakos és garázda
jellegû
– közterületen elkövetett
bûncselekmény

2005
1
7

2006
0
4

2007
0
2

10

3

5

• 7

Az önkormányzat prioritást élvezô feladatai
1. Közterületek rendje
– az olyan terület, nyilvános hely rendjének biztosítása,
melyet bárki igénybe vehet, lépéseket kell tenni az azonos helyen, rendszeresen elôforduló bûncselekmények
megelôzése, megszüntetése érdekében (vendéglátóegységek ellenôrzése, közvilágítás bôvítése)
– a nyitott területek, a csatornapartok, parkok, járdák
megfeleljenek a lakóknak, így is növelve a közösség szolidaritását és biztonságérzetét, a közlekedési balesetek
megelôzése érdekében tovább kell fejleszteni a kerékpárút hálózatot,
– „megvilágítási tervet” kell kidolgozni a közterületek,
például a buszmegállók, pályaudvar, kiesô területek és
sötét sarkok kivilágítására, amellyel növelni lehet a
közbiztonságot, és biztosítani kell megfelelô figyelô és
bejelentô rendszert a világítórendszerek fenntartása és
megjavítása érdekében,
– biztosítani kell a közterületek igénybevételének egyenlô
megosztását a különbözô generációk között, a kiegyensúlyozott közös használat garantálása érdekében,
– közterület-felügyelô alkalmazása, akinek az is feladata,
hogy szemmel tartsa a település utcáit, parkjait, lakóházait, megakadályozza a közbiztonságot veszélyeztetô
magatartást.
2. Rendôrséggel való koordináció
Kölcsönös tájékoztatás és együttmûködés nélkül sem a
rendôrség, sem az önkormányzat nem alkalmazhat hatékony bûnözést megelôzô politikát.
– a megfelelô koordináció biztosítása,
– a település közbiztonságának javításához szükséges
rendôri jelenlét biztosítása, minél több rendôrt látnak az
utcán, annál inkább növekszik a lakossági közremûködés, ami hatékonyabb bûnmegelôzést eredményez
– a bûnözés utánpótlási bázisának csökkentése: a megelôzési munkában a halmozottan hátrányos helyzetûekre, a veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúakra, illetve a
visszaesôkre kell koncentrálni elsôsorban.
– a helyileg aktuális kedvezôtlen tendenciák megállítása
(pl. ilyen a közlekedési balesetek, „feketemunka”, kábítószeres bûnözés, stb.)
– a település közbiztonságának javításához szükséges
minimális rendôri jelenlét biztosítása.

IV.
A megvalósítás eszközei
16

25

17

Látszik, hogy minden évben magas a közterületeken elkövetett bûncselekmény. Erre a területre is koncentrálni kell
az önkormányzatoknak a bûnmegelôzési koncepciójában.

III.
Célok, prioritások
Általános cél: az objektív és a szubjektív biztonság közelítése és javítása.

1. Felvilágosító propaganda tevékenység
Aktív felvilágosító és propagandamunkát kell beindítani,
és folyamatosan végezni a bûnmegelôzéssel, áldozatvédelemmel összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére
álló tömegkommunikációs eszközök igénybevételével.
A helyi médiában az oktatási, nevelési intézményekben
fel kell lépni a közömbösség, az egoista gondolkodás ellen.
Erôsíteni kell a tulajdonosi szemléletet, az önvédô képes-
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séget, azt, hogy mindenki köteles a jó gazda gondosságával eljárni.
Az ifjúságnak értelmes idôtöltést kell biztosítani, ebbôl a
célból vetélkedôket, táborokat, vitafórumokat, kiállításokat kell szervezni, illetve támogatni, mindezekhez meg
kell nyerni a civil szervezetek és az egyházak támogatását.
A helyi sajtó (Kidoboló, esetleg a községi honlap) nagy
mértékben segíthet a bûnmegelôzési programban:
– Bûnmegelôzési rovat indítása (amelyben idôrôl idôre
közzé tehetô, hogy bizonyos nem kívánt magatartásformák milyen büntetést vonnak maguk után; természetesen a fiatalok számára érthetô megfogalmazásban).
Bûnmegelôzési programmal kapcsolatos információk
közzététele.
– Iskolai rovat (az újság hasábjain egy-egy oldal erejéig
helyet biztosítani a fiatalok, iskolás korúak írásainak
számára, hogy közzé tehessék élményeiket, tapasztalataikat; esetlegesen egy aktívabb fiatal bevonása a szerkesztôségbe rovatvezetôként, aki jobban aktivizálhatná az
iskolásokat a részvételre; iskolával együttmûködve).
– Eseménynaptár (amely mindig pontosan informál mindenkit a faluban tartott rendezvényekrôl, programokról, azok idôpontjáról), majd élménybeszámoló cikkek
közzététele.
– Polgárôrség elérhetôségei, tapasztalatainak közzététele
(polgárôrség szorosabb együttmûködésére van szükség)
– A fiatalságot aktivizálni kell, be kell vonni a bûnmegelôzésbe, közösségi feladatokba.
– A nyilvánosság közremûködését mozgósítani a helyi
megfigyelési programok és egyéb mechanizmusok létrehozásán keresztül;
– A Baracskai SZEM létrehozása,
– Bûnmegelôzési hét szervezése (az iskolával, civil szervezôdésekkel, rendôrséggel együttmûködve programsorozat szervezése, melynek témája a drog, dohányzás,
alkohol. Elôadások, kiállítások, ahol a fiatalok szembesülhetnek a nem kívánatos magatartás következményeivel és ahol el is mondhatják véleményüket ezzel
kapcsolatban.

2. A gyermekkori drogmegelôzési program és az áldozatvédelmi tevékenység erôsítése
– A biztonságra nevelô rendôrségi program a D.A.D.A.
(Dohányzás, Alkohol, Drog, Aids ) támogatása, mely a
gyermekeket önmagukon keresztül védi meg a számukra veszélyt rejtô dolgoktól oly módon, hogy attitûdöket,
viselkedési normákat ajánl, mindig az adott korosztályra
szabott szinten.
A D.A.D.A. személyiségfejlesztô, önértékelést tanító,
önbecsülést növelô általános iskolai program. Jól felkészített rendôrök oktatják iskolai tanórák keretében.
– A pedagógusok képzésének, továbbképzésének bûnmegelôzési irányú irányú folyamatossá tétele.
– A tanulók életkoruknak megfelelô konkrét ismeret kapjanak az életviteli kompetenciák fejlesztéséhez, remélve,
nagyobb eséllyel kerülhetik el a drogfogyasztást, a
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szenvedélybeteggé válást, a fiatalkori vagányságból adódó következményeket, a bûnelkövetôvé válást.
– Módszertani könyvek alkalmazása, beépítve osztályfônöki órákba, biológia, egészségtan tantárgyak tanmenetébe.
– Kapcsolatteremtés-esettanulmány személyes bemutatkozás olyan szülôkkel és gyerekekkel, fiatalokkal akik
„megpróbálták” – Magyarországi Református Egyház,
Kallódó Ifjúságot mentô Misszió Ráckeresztúri Otthona – 2645 Ráckeresztúr, Rákóczi F. 45. Esettanulmányok.
– Védônôi Szolgálat-Dunaújvárosi védônôk elôadásai
továbbra is – Dohányzás-Alkohol-Drog-Szexualitás
(AIDS) – elôadások
– Rendszeres felvilágosítás pedagógus és szakember bevonásával.
– Polgárôrség, rendôrség, szülôk, diákok aktív bevonása a
megelôzés, illetve a káros tevékenység megakadályozása
érdekében.
– Az iskolai gyermekvédelmi felelôs szerepe fontos a bûnmegelôzésben, a hátrányos helyzetbôl adódó problémák
kiküszöbölése.
– A bûnmegelôzésre nevelés lehetôsége a nevelô-oktatómunka folyamán-tematika és módszertani ajánlással.
– A média személyiségformáló szerepét felhasználni a
bûnmegelôzésben történô elôrelépésben.
– Az alkohol és drogprevencióba valamennyi érintett
szervezet bevonása, annak érdekében, hogy az ifjúság
felismerje ezen élvezeti cikkek káros hatásait.
– Elrettentô élô példákkal kellene igazolni a következményeket.
– Jelzôrendszer kialakítása és hatékonysága.
– A Fejér Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési
Osztálya Ovi-zsaru programjának igénybevétele Baracskán.

3. A baleset- és bûnmegelôzési szempontok érvényesítése
az önkormányzati hivatal napi mûködése során
A hivatal munkatársai legyenek tisztában azzal, hogy
munkájuk során miképpen érvényesülhetnek a megelôzési
szempontok és döntéseiket ezek figyelembevételével
hozzák meg.
A döntések során alkalmazott mérlegelési szempontok az
alábbi területen érvényesüljenek:
• szabálysértési gyakorlat,
• a forgalomszervezés és szabályozás (közforgalom kiépítése, fekvôrendôrök, sebességkorlátozás, stb.)
• engedélyezési eljárások (játék automaták, italmérô és
szórakozóhelyek),
• vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások,
• közterület foglalások, rendezvények,
• településrendezés (parkolók, közvilágítás),
• hatékony szociális tevékenység (foglalkoztatás, gondozás, elhelyezés, átképzés, közellátás, gyámügy)
• megbízható lakcím és egyéb nyilvántartások,

Kidoboló

2009. március • Önkormányzati hírek

• helyi rendészeti jellegû korlátozó intézkedések vonatkozásában.

4. A követendô magatartások népszerûsítése
Helyi elismerés (kitüntetés) alapítása olyan polgárok számára, akik példamutató magatartást tanúsítottak vagy áldozatos munkát végeztek a közbiztonság, bûnmegelôzés
érdekében. (50 000 Ft/év)
Célszerû a propaganda eszközeinek, a helyi újságnak a
felhasználásával is népszerûsíteni a követendô magatartásokat.

V.
A rendôrséggel való együttmûködés
Az önkormányzat és a rendôrség kapcsolatának négy
szintje van.

1. Véleményezés
A képviselô-testületeket a rendôrségrôl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény III. fejezetében meghatározott esetekben
véleményezési jogosultság illeti meg.
A rendôrség is véleményez hatósági tevékenysége során
(útlezárások, mûködési engedélyek kiadása).
2. Kezdeményezés
A vélemény kifejtése legtöbbször kezdeményezést is jelent.
Az önkormányzat pl. kezdeményezheti egy adott terület
sûrûbb járôrözését. A kezdeményezések során mind az
önkormányzatnak, mind a rendôrségnek figyelemmel kell
lenni, adottak-e a végrehajtás feltételei, illetve kinek kell
azokat biztosítani.
3. Együttmûködés
Az önkormányzati hivatal munkatársai feladataik teljesítése során rugalmasan mûködjenek együtt a rendôrséggel.
Ez jelenthet adatszolgáltatást, informatikai kapcsolatokat,
az eljárások segítését, megnyilvánul a fertôzô betegségekkel, mérgezô anyagokkal kapcsolatos eljárásokban, a
katasztrófa elhárítási tevékenységben, a közmûvek és biztonsági berendezések meghibásodásának elhárításában, a
sérült vagy bûncselekmény miatt gazdátlanná vált állatok
elhelyezésében, a közös ügyfélszolgálat vagy fogadóórák
megszervezésében, közös ellenôrzô akciók lebonyolításában, közös sajtótájékoztatókban, ünnepségekben és
az egészségügyi szolgálat igénybevételében.
4. Erkölcsi és anyagi jellegû támogatás
A képviselô-testület és az önkormányzati hivatal álljanak
ki a közvédelmében határozottan és jogszerûen fellépô
rendôrség mellett. A támogatás megnyilvánulhat anyagi és
erkölcsi értelemben is.
Az önkormányzat lehetôségeihez mérten anyagilag is támogatja a rendôrséget (a meglévô együttmûködési
megállapodás szerint) a közterületi rendôrháló, illetve az
átlagostól magasabb helyi igények megvalósítása érdekében.
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A katasztrófavédelem
szükségessége
A Földön „valami elmozdult…”
Nap, mint nap tapasztaljuk mind saját hazánkban, de a
világ egyik vagy másik pontján, milyen szélsôséges az
idôjárás, milyen természeti katasztrófák történnek, amely
súlyosan érinti a Földön élô embereket.
Több éve figyelemmel kísérem mind a hazai, mind a
külföldi tudósoknak az ezzel kapcsolatos fellelhetô álláspontját és jutottam arra a következtetésre, hogy errôl írni, de legfôkébb informálni kell minden embert. az alábbi
sorok legtöbbje nem saját szavaim, hanem azoknak a magyar és nemzetközi tudósoknak az állásfoglalás, akik
aggodalommal figyelik a „baljós jeleket”.

Mit jósolnak a nemzetközi tudósok?
„Sokan úgy gondolják, hogy az emberi tevékenység az
egyik fô oka a globális felmelegedésnek, melynek katasztrofális következményei lehetnek az éghajlatra és a környezetre nézve. pl.: jégtakarók nagymérvû olvadása és az
óceánok felmelegedése miatti térfogati növekedés a tengerszint drasztikus emelkedéséhez vezethet. Eltûnhetnek
az alacsonyan fekvô szigetek, de pl.: Hollandia és Florida
nagy része is.
Ugyanakkor a hômérsékletemelkedés következtében egyre
több vihar, árvíz és aszály lehet (lásd ma: Kína egy részén
október óta nem hullott csapadék). Elôfordulhat, hogy a
Himalája eltûnô gleccserei miatt – melyek hét folyórendszert táplálnak – a világ népességének 40 százaléka édesvízhiánnyal fog küzdeni. Emellett több ezer állatfaj van veszélyben. Csak egyet kiemelve a jegesmedvék, melyek jobbára jeges vidéken vadásznak. Sok medve folyamatosan
veszít a testsúlyából, sôt éhezik.
A hômérséklet-emelkedés hozzájárulhat a betegségek terjedéséhez is azáltal, hogy a szúnyogok, kullancsok és más betegséget terjesztô élôlények, közöttük a gombák, távolabbi
területekre juthatnak el. A klímaváltozás által okozott
veszélyek majdnem olyan fenyegetôek, mint a nukleáris
fegyverzetek. A hatások rövidtávon nem annyira érezhetôk, de a következô három-négy évtizedben a klímaváltozás helyrehozhatatlan károkat okozhat a környezetben,
melytôl az emberi társadalom léte függ.”

Hazai tudósaink szerint
Láng István az Akadémia professzora 2005-ben így nyilatkozott többek között: „Két tényezô figyelmeztet minket
arra, hogy »valami elmozdult« egy korábbi, stabil helyzethez képest. Az egyik a légkör szén-dioxid tartalmának
»meredek« emelkedése az elmúlt 150 évben – ezzel párhuzamosan pedig a Föld átlaghômérsékletének növekedése.
Korábban három nagy komponens: a légkör, a szárazföld
és a tengerek között egyensúly volt a hômérséklet és a
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szén-dioxid tekintetében is. Új jelenségként lépett be a növekvô népességû emberiség, a nagyobb fogyasztás. Ez nem
csak a szén, az olaj, a földgáz elégetését, hanem a Föld
nagy részének mezôgazdasági termelés alá vonását is eredményezte. Felszántották, megbolygatták a természetes felszínt, a talaj felsô részében található humuszt, bonyolult
szenet tartalmazó komplex szerves anyagokból álló képzôdményt, amelyeknek nôtt a levegô ellátottsága, romlott
a minôsége. Kiirtottuk az erdôk 30 %-át… Az ember nagy
hatással van ma már a természetre, hiszen 1–2 milliárd
ember volt a század elején, ma 6 milliárd él a Földön.
Ugyanez idôben nyilatkozza Mika János klímakutató: „A
globális felmelegedés a 70-es évek közepe óta érzékelhetô:
a legtöbb hónapban, különösen a nyári idôszakban valószínûleg tovább romlik”.
Láng István professzor 2007-ben így vélekedett: „Tûrni is
lehet a természetet. Katasztrófák, fagyok és hômérsékleti
rekordok régen is voltak, de nem ez a kérdés. Nem csak a
klíma változik a társadalom is. Petôfi korában az átlag
életkor jóval alacsonyabb volt, mint a 21. században. Márpedig – különösen a városlakó – idôs emberek szenvednek
szív-, rák, és keringési betegségekben, így a frontok, a hôség és a hideg ôket sokkal jobban megviseli. 2007 júliusában hôségrekordok dôltek meg, 10 volt hôségriadó.”
A Kárpát-medencénk sivatagosodásra hajlamos, a természeti környezet is nehezebben újul meg. 2007. évben 10
százalékkal kevesebb csapadék hullott le, szeptember 1. és
április 30-a között a hômérséklet átlagosan 2,9 Celsius
fokkal volt magasabb, mint harminc éve.
Az agrárgazdálkodás nagy terméshozamokkal számol, de

ha az aszály, a fagy elviszi a termést, nemcsak a gazdálkodó
megy tönkre. Drágább lesz a liszt, a kenyér stb. A jelzett évben az április-májusi fagykár Szabolcsban az alma javát
tönkretette. Az aszály elvitte a gabona 20 és a kukorica 50
százalékát.
A vízfelhasználás negatív egyenlegben van, vagyis feléljük a
felszín alatti vízkészleteinket. Több vizet használunk, mint
szabadna, ugyanakkor hagyjuk elfolyni, amit az égbôl kapunk. Ciprus szigetén a természetes csapadékot mind felfogják, ott nem folyik be a tengerbe egy csepp sem. A takarékoskodás hamarosan nálunk is élet-halál kérdése lesz.
Ivóvízzel például már ma sem szabadna locsolni. A szennyvízbôl kellene ipari vizet elôállítani és azt használni ilyen
célokra, nem pedig beleengedni a különbözô folyókba.
Ahogyan a csapadék csökken, a talajvíz is egyre mélyebbre
kerül.
A nemzeti éghajlat-változási stratégia huszonöt évre szól.
A vállalatok, önkormányzatok egyenlôre nem sokat
tesznek, vagyis nem gondolnak a jövôre, tán pénzük sincs
rá. Maguk a polgárok sem nagyon hajlandók belátni, hogy
kevesebb áramot kellene fogyasztani.
Tûrni is lehet a természetet. Szerencsére az Európai Unió
nálunk következetesebb. Ha egy ország uniós pénzt kér,
akkor az a pályázat elônyt élvez, ahol a „klímaváltozáshoz
való alkalmazkodásra” is gondoltak.
És ez kulcs szó. A szén-dioxid kibocsátást ugyanis hiába
csökkentenénk máról holnapra, pozitív hatása csak ötven
év múlva jelentkezne, hiszen 40–60 év, míg lebomlik. „Ám
addig is élnünk kell.”
Közzétételét kérte és folytatni kívánja:
Dr. Antal Ida
képviselô

Tisztelt Választópolgárok!
A 2008 év végi Közmeghallgatáson
– ahol mindössze tíz-egynéhányan
gyûltek össze – egy választópolgár
megjegyezte, hogy az utóbbi jó né
hány helyi újságban sem a polgármester, sem a képviselôk nem írtak, holott
a Kidoboló az önkormányzat lapja.
Ezt a kritikát a faluban nemegyszer
hallottam, el is gondolkodtam felette,
aztán mégsem írtam. Nagyon röviden
azért, mert én csak jó dolgokról szeretek írni, azokról is egyenesen,
világosan, konkrétan, nem általánosságokban és mellébeszélve. Ha írtam
volna, pozitív kicsengése nem lett volna, elégedetlenségérzést, rossz szájízt,
csalódást nem akartam generálni senkiben. Ami viszont elgondolkodtat és
ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem
írtam az, az, hogy igen-igen ritkán néz
be a testületi ülésekre egy-egy válasz-

tópolgár, holott a község életérôl van
szó, így tudnák követni, felmérni,
hogy hogyan dolgozik a testület, hogyan születik meg egy-egy döntés. A
testületi ülések idôpontjai és napirendi
pontjai ki vannak függesztve a hirdetô
táblákon. (Azt ugyan nemrégiben tudtam meg, hogy a decemberi ülés
idôpontjáról nem volt tájékoztatva a
lakosság. Nem tudom mi lehetett az
oka, pedig fontos, a lakosságot
pénzügyileg is érintô témák voltak;
mint a hulladékszállítási díj, csatornadíj.) Bô másfél év múlva önök
újra szavazni fognak, de hogy mi
alapján fognak voksolni, vezetôséget
választani a falu élére, ha nem látnak
bele a munkánkba, azt nem tudom.
Ugyancsak ezen a közmeghallgatáson
tevôdött fel a kérdés, hogy mi a helyzet a kábeltelevízió helyi információs

csatornájával kapcsolatban, ugyanis
voltak képviselôk, akik a választási
kampányban ígérték, hogy a testületi
üléseknek az egyenes adásba való
közvetítéséért lépni fognak. Az elmúlt
bô két év során egyszer került szóba,
de szavazás róla nem történt, és természetesen lépés sem. Persze még nem
késô, jobb késôn, mint soha. Bízom
benne, hogy akik ezt ígérték, tesznek
érte. Én természetesen támogatni
fogom, akik ismernek, tudják rólam,
hogy ki merem nyilvánítani a véleményemet, még ha egyedül vagyok vele
akkor is, nem feszélyez a nyilvánosság.
Ez a közvetítés azért is jó volna, hogy
az idôsebb emberek is láthatnák, döntéseinknél mennyi mindent kell mérlegelni, s mindig gondolunk rájuk is.
Azt megértem, hogy ôk nehezebben
mozdulnak ki otthonukból, fôleg a téli
idôszakban azért, hogy eljöjjenek az
ülésre.
A 2007-es közmeghallgatáson egy

másik választópolgár javasolta, hogy
minden képviselô írja le néhány mondatban, hogy melyik döntését tartja a
legjobbnak 2007-ben és mit tervez
2008-ra. Én jó ötletnek tartottam, de
ez is le lett fújva, hogy egy év még
kevés ehhez, várjunk még, majd 2008
végén is ráér. No comment.
Visszatérve a Kidobolóra utánanéztem és valóban a nyári számban volt
utoljára a testületi munkáról tájékoztató. Pedig a meghozott döntések
közérdekû adatok, melyeket a lakosságnak joga van megismerni, sôt
tudomására kell hozni. Ezért van az
újság! Remélem a jövôben rendszeres lesz a lakosság tájékoztatása, a
határozatok, rendeletek közzététele,
s a képviselô-testület ülésterve valamint a közmeghallgatás idôpontja is
belekerül!
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia

Megérdemlik a köszönetet!
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Nyugdíjba vonulásuk alkalmából – ha jó az emlékezetem – a Kidoboló
hasábjain utoljára Dr. Hargitai Ferenc fôorvos illetve Udvaros Károlyné
martonvásári lakos óvodánk volt vezetôje, illetve pedagógusa búcsúztatásáról olvashattunk. Gyorsan telik az idô, jó néhány éve már ennek.
Bár azóta többen „elköszöntek” intézményeinkbôl, nem emlékszem,
hogy ezek a változások legalább egy tény, esetleg egy méltatás erejéig közölve lettek volna az önkormányzat részérôl a lakossággal.
Így nem csodálkozom, ha néha a rendelôben is elhangzik, hogy „megyek
a hivatalba és megkérdezem az Etelkát, vagy megkérem Oláhné Mártikát”.
Nem akarok nagyon visszamenni az idôbe de úgy érzem, hogy mint önkormányzati képviselô is köszönettel tartozom a községért kifejtett soksok éves illetve több évtizedes lelkiismeretes munkájukért: Kiss Jánosné,
Böcsödi Miklósné, Molnár Lászlóné óvodapedagógusoknak, Erdôsi Istvánné élelmezésvezetônek, Molnár Gyuláné konyhai dolgozónak, Vass Balázsné dajkának, Kakassy Endre tanárúrnak, Molnár Istvánné technikai dolgozónak, Oláh Jánosné, Becsei Andrásné és Huszár László hivatali dolgozóknak szóljon az utólagos köszönet! Elnézést ha valakit kifelejtettem.
Kedves mindannyiuknak nagyon jó egészséget és Istentôl megáldott lendületes, aktív, tartalmas nyugdíjas éveket kívánok!
Sok szeretettel:
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselô

A Faluházból jelentjük
Mint bizonyára sokan tudják, a Faluház udvarán az Egészséges Településekért Alapítvány támogatásával tudtuk felépíteni a kemencét és a szaletlit. Az alapítvány a különbözô
cégektôl, támogatóktól kapott pénzeket gyûjti össze, és osztja szét pályázat útján a nyertesek között.
Amióta bekerültünk a pályázók
körébe, mindig sikeresen szerepeltünk. Az alapítvány január 22-én
tartotta éves beszámoló rendezvényét a támogatóknak, ahova egyedül
a baracskai néptáncoló gyerekek mûsorát hívták meg. Azt hiszem, ez igen
nagy elismerése a mûködésünknek.
A SZELAVI alapítvánnyal együttmûködve, nyertes pályázati pénzbôl szeretnénk „Kulturális Kerekasztal”-t
létrehozni. Az elsô találkozó a Faluházban volt. Az eseménysorozaton a
kistérség kulturális szakemberei voltak jelen. A célunk egy kiadvány
megszerkesztése, amelyben a Völgy
Vidék kulturális eseményei lesznek
összefoglalva, valamint egy hosszú
távú együttmûködés kiépítése a
kultúra és a rendezvények területén.
Ugyanezzel az alapítvánnyal közösen
szervezünk majd egy számítógépes
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tanfolyamot nyugdíjasok részére. A
pontos idôpontot a késôbbiekben
tudom meg, hirdetni fogom.

Gitársuli…
Március 11-étôl kéthetenként,
szerdán este 6-tól 7-ig kezdô gitársuli indul a Faluházban. Egyszerû
dalokat fogunk tanulni, egy kis
zeneelmélet mellett lesz gitároktatás,
ahol a könnyen lekísérhetô dalokat
tanuljuk meg. Elsôsorban azok
jelentkezését várom, akik meg tudják
az otthoni gyakorlást is hangszerrel.

Aerobic…
Februárban indult ismét a zenés
alakformáló torna. Bizonyára sokan
emlékeznek a Tutty-Frutty táncegyesület oktatójára, Somogyi Beára – a nyári „Tiszta Forrás Ifjúsági
Táborban” tornázott reggelente a
gyerekekkel, a tavaly októberi Bambi
Bulin mutatta be versenyzô csoportjait –, aki a felnôtteket is ugyanolyan
jól meg tudja mozgatni, mint a
kicsiket. Ô az oktató, és garantálja az
izomcsoportok rendezôdését rendszeres gyakorlás – heti legalább egy
alkalom – esetén. Ajánlott férfiak-

nak, nôknek egyaránt! Az elsô hónap
nagy érdeklôdést mutatott, 15–20 fô
tornázott keddenként a Bea által
diktált tempóban.
Jónéhányan elvégezték a faluház
kezdô és kicsit haladó tánctanfolyamát, és sokan mások is részt vettek a
tanfolyamosok által szervezett táncesten. Nagy örömömre felmerült az
igény, hogy hasonló, könnyed, vidám táncos ötórai teát szervezzünk.
Így várhatóan ismét találkozunk
Herb János oktatóval, egy laza kis
buli keretén belül.
Ebben az évben ünnepli Fejér megye
fennállásának az 1000. évét. Ez alkalommal kiállítást szeretnénk rendezni, hasonlóan a „Baracska régen és
ma” kiállításhoz, csak kiterjesztve az
anyagot az egész megyére. Szívesen
fogadom a régi tárgyakat, fényképeket, amelyek a tervezett kiállításon
szerepelhetnének. A kiállítást felkarolja a Kulturális Kerekasztal, és a
két kistérségre kiterjedô kiállítássorozatot szervezünk a résztvevô
települések anyagával együtt.
Tisztelettel:
Vasvári Béla
Faluházigazda
(06-22) 454-054
faluhaz@baracska.hu
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Iskolai beiratkozás

Iskolai hírek
F I G YE L E M!

A leendô elsô osztályosainknak a következô programokat
szervezzük:
1. 2009. február 23., hétfô 17 óra: Szülôi értekezlet a leendô elsô osztályosok szüleinek. Hely: Kozma Ferenc
Általános Iskola
2. 2009. március elsô két hetében Schaffer Ferencné
tanítónô látogatást tesz az óvodában.
3. 2009. március 17., kedd 14 órától: Kézmûves foglalkozás az iskolában a leendô elsô osztályos gyermekekkel és szüleikkel.
4. 2009. március 24., kedd: Nyílt nap iskolánkban
5. Beiratás az iskola 1. osztályába:
2009. április 15. szerda: 8–16 óráig
2009. április 16. csütörtök: 8–18 óráig
6. 2009. májusában: a nagycsoportos óvodások látogatást tesznek az iskolában.

2009. április 15-én 8.00–16.00 óráig
és április 16-án 8.00–18.00 óráig
Tanköteles korú gyermek:
A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
eléri, attól a naptári évtôl válik tankötelessé, amelyben a
hatodik életévét május 31. napjáig betölti. A szülô kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik
életévét december 31. napjáig tölti be.
Kérjük, a beiratkozásra a következôket feltétlenül hozzák
magukkal:
– a gyermek óvodai szakvéleményét,
– születési anyakönyvi kivonatát,
–1 db igazolványképet
Azok a gyerekek, akik lakóhely szerint más iskolához tartoznak, egyéni elbírálás után iratkozhatnak be. Ezen gyerekek szüleit kérjük, hogy beíratási szándékukat 2009.
április 1-ig írásban jelezzék az iskola igazgatójának.
Kozma Ferenc Általános Iskola Vezetôsége

Diákön
ko
hí r
re

ti
a
z
y
A Kozma Ferenc Általános
án
Iskola 2009. február 14-én tartotta
m k farsangi mulatságát a Faluházban.
A szülôk kérésére, szombati napra szerveztük a
programot, így sokan el tudták kísérni gyermeküket
a Faluházba, ahol nagyon sok ötlees, sok munkát
igénylô jelmezt láthattunk (az errôl készült képeket
hamarosan letölthetik az iskola honlapjáról).
Szeretnénk megköszönni a rengeteg hozzájárulást, süteményt, a tombolatárgyakat.
Külön köszönjük a szülôi munkaközösség lelkes munkáját!
Segítségükkel 65 600 Ft lett a farsangi bál bevétele,
melyet a Gyermeknap lebonyolítására fordítunk.

Homoki Zsuzsanna
DÖK-vezetô

…amit nyújtani tudunk új diákjainknak

Kozma Ferenc Általános Iskola
2471 Baracska, Templom u. 19. | Tel./fax: (06 22) 454-004
E-mail: baracska_iskola@citromail.hu
Honlapunk: www.kfai.extra.hu (jelenleg frissítés alatt,
márciustól elérhetô)

A Kozma Ferenc Általános Iskolában a leendô elsô osztályos gyermekek beíratására a következô idôpontokban
kerül sor:

• Parkosított szép, tiszta környezet.
• Családias légkör.
• Szaktantermekben folyó nevelôoktató munka (technika, tornaterem, informatika terem, nyelvi és
természettudományi terem).
• A következô tanévtôl interaktív
tábla használata.
• 2009–2010-es tanévtôl az iskola
minden tanulója 5000 Ft iskolakezdési támogatásban részesül.
• Törvényben szabályozott elôírásnak megfelelôen a jogosultak ingyenesen kapják a tankönyveket
• 2009–2010-es tanévtôl 3. osztálytól beépítésre kerül tanórai keretbe
az úszásoktatás 3 éven át.
• Programjaink: szüreti mulatság,
Mikulás bál, karácsonyi koncert,
farsang, kézmûves foglalkozások,
mozi, színház, cirkusz, kiállítás-látogatása, osztálykirándulások, gyalogtúrák, gyermeknap.
• 100 %-os szakos ellátás (minden
tantárgyat szaktanár tanít).
• Felzárkóztató foglalkozások biztosítása tanórákon (logopédus, saját
fejlesztô és gyógypedagógusunk általi egyéni foglalkozások)
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• Diszlexia megelôzés és terápia számítógépes program segítségével
tanórán kívül.
• Informatika tantárgy oktatása már
a 4. osztálytól.
• Korszerûen felszerelt informatika
terem korlátlan internet használattal.
• Német és angol nyelvoktatás 4.
osztálytól, tanórán és szakkör keretében is.
• Tehetséggondozás: helyi, körzeti,
megyei és országos versenyekre való felkészítés.
• Néptáncoktatás: tanórai illetve
szakkör keretében is – fellépô ruha
és cipô készlettel rendelkezünk.
• Zeneoktatás – hangszeren tanulás:
zongora, furulya, dob, gitár, szintetizátor (zeneiskolai bizonyítványt
adó).
• Sportszakkör, iskolai könyvtár,
rajzszakkör, énekkar, tájfutás.
• MUS-E mûvészeti program tanórai
keretben (zene, kismesterségek,
néptánc).
• Alsóban napközis ellátás délután 4
óráig.
• Iskolai büfé.
• Gyermekétkeztetés saját ebédlôben, tálalókonyhával.
• Felsôben tanulást segítô foglalkozások.
• A középiskolában továbbtanuló
volt diákjaink és iskoláik többségében jó tanulmányi eredményrôl
számolnak be.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy 2009. február 23-án
szülôi értekezletet tartottunk a
leendô elsô osztályosaink
szüleinek a következô témákról:
• Iskolánk bemutatása, eredményeink
• Iskolaérettség, tankötelezettség
• Beiratkozás idôpontja
• Tájékoztatás a tanévkezdéssel
kapcsolatban, tankönyvek bemutatása
• Beszélgetés a leendô 1. osztályt
tanítóival
Köszönjük a szülôk aktív részvételét!
Tisztelettel:
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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A Római Katolikus Egyházközség
tájékoztatója

Február 25-én, hamvazószerdán kezdetét veszi a nagyböjt.
A nagyböjt hetei, a feltámadás ünnepére való negyvennapos készület
évünk legtartalmasabb idôszaka
lehet, hiszen kiváló alkalmat nyújt
arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük. Arra az ünnepre készülünk, mely az Isten és az
emberiség kapcsolatának legfontosabb eseményére emlékeztet minket.
Arra, hogy Isten úgy szeretette a
világot, hogy Egyszülött Fiát adta
érte, hogy mindaz, aki ôbenne hisz,
el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. A húsvét üzenete egyrészt az,
hogy Isten szeretete nem ismer határokat, ha az emberrôl van szó: arra is
képes, hogy a Fiát adja értünk.
Másrészt pedig Jézus feltámadása azt
a fontos üzenetet sugározza felénk,
hogy Istennek csodálatos tervei vannak velünk, melyeket a bûn következménye, a testi halál nem húzhat
keresztül. Ahhoz, hogy ezeket a vigasztaló és erôt adó üzeneteket megérthessük, és életünk részeivé tehessük ôket, a húsvét ünnepét évrôl
évre megfelelô felkészültséggel kell
megünnepelnünk. A nagyböjt ezt a
célt szolgálja: felkészít minket, megteremti számunkra a megfelelô lelkiállapotot a húsvéti örömhír befogadására.
Ha valaki a nagyböjt szót hallja, akkor ösztönösen is arra gondol, hogy
ebben az idôszakban bizonyos napokon tartózkodunk bizonyos ételektôl, különösen is a húsételektôl. A
nagyböjt azonban sokkal többet
jelent a testi böjtölésnél. A testi
böjtölés csak kifejezi azt, hogy ebben
az idôszakban a figyelmünket az

evilági dolgoktól igyekszünk Isten
felé irányítani és több idôt szentelni
Neki. Az áldozattal, a lemondással,
az önmegtartóztatással nem valamilyen külsôleg látható és külsôleg
mérhetô teljesítményt akarunk elérni. Mint amikor egy rádióállomást
keresgélve tekergetjük a rádiókészülék keresôgombját és próbáljuk
megtalálni a megfelelô hullámhosszt,
úgy a böjt révén is ráhangoljuk a lelkünket az isteni üzenet hullámhosszára. A böjtölés éberré és fogékonnyá teszi a lelkünket, megment
attól, hogy bármi is eltompítson,
eltávolítson Istentôl.
A nagyböjt idején ne feledkezzünk
meg a betegekrôl, akikhez kérésükre
a plébános úr szívesen elmegy, hogy
az egyház szentségeivel megerôsítse
ôket szenvedéseikben!
Urunk, Jézus Krisztus, Tehozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te
viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát: testükben és lelkükben viselt minden
szenvedésüket, megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket és soha ki
nem mondott sóhajaikat. Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik, úgy feltámadásodban is részük
lesz. Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefûznek Teveled! Nálad keressük a békét,
amelyet emberi igyekezet meg nem
adhat; és a boldogságot, amelynek
egyedül Te vagy a forrása. Tehozzád
emeljük szívünket, mert a Te közelségedben megtisztulnak gondolataink,
értelmünk és akaratunk. Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság
útján, napról napra közelebb ahhoz a
célhoz, amelyet Atyád rendelt
számunkra! Áldj meg és ôrizz meg
mindnyájunkat, hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod!
Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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„Ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik!”
Olvasható a Sütô Andrástól való idézet a február 14-i
kajászói dalos találkozóra szóló meghívón.
Az éneklés öröme, szeretete ismét találkozóra hívta
Nagytétény, Kajászó és Baracska dalosait, mely hármas
most kibôvült a mihályfalvai aszszonykórussal.
E dalos találkozók egyre látogatottabbak, most is megtelt
hallgatósággal a kajászói mûvelôdési ház. A „Fehér rózsa”
dalkörösök tiszteletére, erkölcsi támogatására több baracskai érdeklôdô is jelen volt, köztük dr. Kolumbán
Ottilia képviselôasszony és dr. Mayer András képviselô
úr is.
A népdal a magyar kultúra részét képezi, a régi énekek
hordozzák a múlt hagyományait. Vannak népdalok,
szájhagyomány útján örökölt énekek, melyekkel szinte
csak ilyen alkalmakkor találkozhatunk, ismerkedhetünk
meg. De az új divatirányzatú feldolgozások során elôfordul, hogy új ritmusban hallunk régi dallamokat, vagy
megzenésített verseket. Bizonyára sokan vagyunk úgy,
hogy a hallott dalok befolyásolják lelki, érzelmi hangulatunkat. Most többnyire vidám dalok, énekek voltak napirenden, ezért nagyon kellemes hangulatot teremtettek a
dalosok Valentin napján. A kórusok elôadását még
színvonalasabbá, változatosabbá tette, hogy a nagytétényieket tangóharmonikás, a kajászóiakat és baracskaikat
pedig néhány dalnál Eöri Zsuzsanna, a Zenemûvészeti
Egyetem docense kísérte zongorán. Neki és Szoboszlai

Béláné, Andrea tanárnônek, mint karvezetônek is
köszönet jár önzetlen munkájáért, mellyel hozzájárulnak
a dalkör színvonalas mûködéséhez. Mészáros Jenôné,
Ibike jó szervezôkészségével fogja össze hölgytársait a
fellépéseken, találkozókon való részvételre. Büszkén mutatja be a kis csapat által megtett immár 5 éves idôszakot,
a további terveket. A tagok kitartó tanulásának, gyakorlásnak köszönhetôen a kórus folyamatosan fejlôdik, s
teszi változatossá tudástárát, s idônként új taggal is bôvül.
A találkozót egy-egy vers elôadásával színesítette dr.
Antal Ida, Bédi Gyuláné Marika, s a kajászói kórus egyik
férfi tagja, valamint a szólóénekesek és hegedûjátékok
beiktatása.
A mûsort követôen a házigazdák ízletes vacsorával, s
finom süteményekkel látták vendégül a meghívottakat. A
nagy mennyiségû tombolatárgyak lehetôvé tették, hogy
szinte mindenki részesült nyereményben. A jó hangulatot
fokozta a zeneszó, s természetesen a tánc sem maradhatott el.
Köszönjük a meghívóknak, vendéglátóknak, a dalosoknak a kellemes, jó hangulatú kikapcsolódási lehetôséget.
Mint Baracska község kulturális élete élenjáró képviselôinek a további szereplésekhez kitartó munkát, jó
egészséget és sok sikert kívánok a DALKÖR minden tagjának, segítôjének!
Becseiné Etelka

Egészségügyi hírek
Újabb szakvizsgálatok
Tisztelt baracskai lakosok!
Nagy örömmel értesítem Önöket, hogy a február 10-én megtartott csontritkulás szûrôvizsgálat után az alábbi szakvizsgálatokat sikerült még megszerveznem:
• Március 13-án pénteken, 12 órától gyermek pulmonológiai szakorvosi
vizsgálat allergológiai teszteléssel, szakorvosi javaslatok meghosszabbításával a 18 év alatti korosztály részére Dr. Szokó Márta gyermekpulmonológus szakfôorvos vezetésével.
• Március 24-én kedden, 14 órától felnôtt pulmonológiai szakorvosi vizsgálat allergológiai vizsgálattal, szakorvosi javaslatok meghosszabbításával Dr. Kató Ernô pulmonológus szakfôorvos vezetésével.
Bízom abban, hogy ezekkel a helyben szervezett szakorvosi vizsgálatokkal
sok embert megkímélek a hosszas elôjegyzésektôl, illetve a rendelôintézetekben történô sorban állástól. Természetesen más háziorvoshoz tartozó
betegek is jelentkezhetnek.
Érdeklôdni lehet nálam a 06-30-3954044-es telefonszámon.
Üdvözlettel:
Dr. Kolumbán Ottilia
önkormányzati képviselô
belgyógyász, háziorvos

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
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A Baracskai Természetjáró Klub
a régi hagyományoknak tiszteleg
a következô,
2009. március 15-i (vasárnapi)
kerékpártúrával.

Megnyitottunk!
Martonvásár központjában,
Fehérvári út 6.
(a Postakocsi mellett lévô
buszmegállóval szemben)
Fodrászat: dauer, festés, melír stb.
(06-20) 349-00-85
Kozmetika: arckezelések, gyanták,
festések, sminktetoválás, spa méregtelenítés, orr- és füllyukasztás stb.
(06-30) 536-52-09

• Találkozó: 10 órakor a Faluház elôtt
• A túra útvonala: Baracska – Pákozd – Kápolnásnyék – Baracska
Láthatósági mellény és a KRESZ-ben elôírt
kerékpár felszerelés ajánlott. Az esetleges
büntetést mindenki maga fizeti. Amennyiben az idôjárás nem kedvezô a túra egy
következô idôpontban lesz.

Kéz-és lábápolás: manikûr, pedikûr,
japán manikûr, paraffin kezelés stb.
Mûkörömépítés: tip, porcelán,
zselé, francia, töltés, lakkozás,
digitális körömfestés stb.
(06-70) 323-90-77
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Jelentkezni az alábbi telefonszámokon:
Molnár Kata (06-20) 499-9778,
Badics Csaba (06-20) 451-8188

TAVASKERT

ÉTTEREM,
FOGADÓ

Masszázs: frissítô, nyugtató,
stresszoldó, relaxáló, aromaterápiás
svédmasszázs. Kérésre házhoz is
megyek!
(06-20) 483-26-46

A házias ízeket kedvelôknek! Ebédeljen, vacsorázzon nálunk!
Menü: 500 Ft, elvitelre is. | Közétkeztetést is vállalunk.
Baracska, Templom u. 57.
Tel: (06 22) 454-432, (06 30) 824-5072

Kellemes környezetben, parkolóval
és gyermek- játszószobával várjuk
kedves vendégeinket!

„Nekem nincs kihez mennem, / Nem vár senki gyermekként haza
Nem búcsúztál, úgy hagytál el. / Miért nem vigyázol rám? ANYA!”

MAGYAR MIHÁLYNÉ halálának 2. évfordulójára
fájó szívvel emlékezik családja.

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség elérhetôségei:
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

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-89
Számlaszáma:
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet: 57800057-10007297

Kidoboló

IMPRESSZUM

Megjelenik:
havonta
Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete
A szerkesztôség 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: Polgármesteri Hivatal

A Kidoboló c. újság következô számának lapzártája: 2009. március 16.,
Március 7–8.; 28–29. Ráckeresztúr
Április 4–5. Ercsi
14–15. Ercsi
11–12. Martonvásár
21–22. Martonvásár
18–19. Ráckeresztúr

várható megjelenési ideje: április 6.
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség
szerint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig
juttassák el a szerkesztôségbe.
A lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban
megjelentetni.
A szerk.

Kidoboló

Autóbusz menetrend • 2009. március

Távolsági autóbusz menetrend
Érvényes: 2009. 01. 15. – 2009. 12. 12.
Székesfehérvár Baracska
Érd
Budapest Megjegyzés
Aut.áll.
Kossuth u. megállóhely Népliget
5.15
6.00
6.22
6.53
Agárdon át, naponta
5.40
6.25
6.47
7.18 Agárdon át, naponta
7.15
8.00
8.22
8.53 Agárdon át, naponta
9.00
9.45
10.06
—
Agárdon át, munkanapokon
9.30
10.14
—
—
Sukorón át Martonvásárig,
iskolai elôadási napokon
10.20
11.05
11.27
11.58 Agárdon át, naponta
11.35
12.19
—
—
Sukorón át, Gyúróig közlekedik, munkaszüneti napok kivételével naponta
12.35
13.12
—
14.00 Sukorón át, naponta
13.35
14.19
—
—
Sukorón át, Gyúróig, munkanapokon
13.50
14.35
14.57
—
Agárdon át, Érdig közlekedik,
nyári idôszámítás tartama
alatt naponta, téli idôszámítás
tartama alatt munkanapokon
15.25
16.09
—
—
Sukorón át, Martonvásárig
közlekedik, iskolai elôadási
napokon
16.10
16.55
17.17
17.48 Agárdon át, naponta
16.35
17.19
—
—
Sukorón át, Gyúróig közlekedik munkanapokon
17.40
18.25
—
—
Agárdon át, Martonvásárig
közlekedik munkanapokon

Budapest
Népliget
—
—

Érd
Aut.áll.
—
—

—

—

8.00
9.00

8.30
9.30

—
—

11.20
—

—

—

12.40

13.15

13.40

14.10

—

16.25

16.50

17.20

18.40

19.10

Baracska Székesfehérvár Megjegyzés
Kossuth u.
Aut.áll.
6.22
7.06
Gyúróról indul, Sukorón át
közl., munkanapokon
6.56
7.41
Martonvásárról, Agárdon át,
munkanapokon
7.07
7.51
Gyúróról indul, Sukorón át
munkanapokon és
szabadnapokon közlekedik
8.57
9.42
Agárdon át, naponta
9.57
10.42
Agárdon át, szabad- és
munkaszüneti napokon
11.41
12.26
Agárdon át, munkanapokon
13.27
14.11
Gyúróról indul, Sukorón át
közlekedik
13.37
14.21
13.30-kor Martonvásár vasútállomásról indul, Sukorón át
közlekedik, iskolai elôadási
napokon
13.37
14.22
Agárdon át közlekedik, naponta
14.37
15.22
Agárdon át közlekedik, munkanapokon
16.46
17.31
Agárdon át közlekedik, nyári
idôszámítás tartama alatt
naponta, téli idôszámítás tartama alatt munkanapokon
17.47
18.32
Agárdon át közlekedik, naponta
19.37
20.22
Agárdon át közlekedik, naponta

(Az interneten található menetrend alapján összeállította: Becsei Andrásné)

Helyi autóbusz
menetrend
Alba Volán Zrt.
Érvényes: 2008.12.14-tõl
Frissítve: 2009.01.30.
Vasúti megállóhely–Sportpálya
Indulási idõpontok
• Vasúti megállóhely •
03:40 munkanapokon
04:40 naponta
05:40 munkanapokon
06:05 munkanapokon
06:40 munkanapokon Kossuth u.-ig
07:10 naponta
07:35 látogatási napok kivételével
naponta
07:35 látogatási napokon Kossuth u.-ig
08:35 naponta
11:35 naponta
12:35 naponta
14:35 munkanapokon
14:35 látogatási napokon
15:35 munkanapokon
16:35 naponta
17:35 naponta
18:35 munkanapokon
19:35 naponta
20:35 munkanapokon
21:35 munkanapokon
22:35 munkanapokon
23:35 munkanapokon
• Sportpálya •
03:25
04:10
05:10
05:50
06:15
07:10
08:05
11:05
12:05
15:05
15:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:05
22:05
23:05

munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
naponta
naponta
naponta
naponta
munkanapokon
naponta
naponta
munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

Útvonal:
idõ megállók
00 Vasúti megállóhely
02 Alcsútdobozi útelág.
04 Kossuth u.
06 Községháza
08 Sportpálya

www.albavolan.hu (copyright Alba Volan Zrt. 2006 designed & programmed by www.bkb.hu)

16 •

