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A lombhulláskor vigaszunkra
Eljön a víg szüret megint,
Lesz már, ami fölmelegítsen,
Ha kissé hûsebb szél legyint.
A szôlôskertek vígan vannak,
Aki most búsul, mind bohó,
Egy jelszavunk legyen szüretkor:
A dáridó, a dáridó.
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KÉPVISELÔI SOROK

Egészségház NEM, mûfüves pálya IGEN
Az egészségház-pályázatunk nyert,
örömmel értesültünk az év elején az
internetrôl. Hirtelen jött az öröm,
ugyanis március 26-án jelentette be a
polgármester úr, hogy bár 20 millió
forintot ad az állam, de hiányzik a 40
millió forintnyi önrész, amit nem tudunk elôteremteni. Ha nincs pénz, akkor nincs mibôl, mit tudunk tenni. A
jelen gazdasági körülmények között
valóban meg kell gondolni, hogy mire
vesz fel az ember hitelt. Tehát marad a
jelenlegi rendelô a maga kicsi, egészségtelen levegôjû várótermével, egyetlen mellékhelyiségével, vizes falaival.
Télen még állóhely is ritkán van, az
egyetlen pelenkázó asztalon lehetetlen
levetkôztetni a pici gyermekeket. A
helyzetet rosszabbítja, hogy a parkolás
sem megoldott, és úgy tûnik, hogy
nem is lesz az. A rendelô mögötti udvart ugyanis az önkormányzat az óvodának adta, KRESZ-pálya épül rajta,
már folynak a munkálatok.
Szóval nagy szükség lett volna az új
egészségházra, mert ez a jelenlegi igen
elavult, nem felel meg a 21. századi
elvárásoknak. Kajászón, Gyúrón teljesen újat építettek, Martonvásáron
felújították az orvosi rendelôt. Napi
átlag 80-90 fô jelenik meg csak az én
rendelésemen, vagyis egy hónap alatt a
2 orvos rendelésén a falu szinte teljes
létszáma megfordul. A betegekre és
egészségesekre egyaránt gondolva sajnáltam az igénybe nem vett 20 millió
forintot, amit megnyertünk a pályázaton. Ráadásul mielôtt megpályáztuk
volna az összeget, tudtuk, hogy mekkora az önrész, a pályázatírónak a
több százezer forintos díjat is kifizettük! Ha úgy határoztunk, hogy élünk a
lehetôséggel, nem lett volna szabad
félútról visszafordulnunk!
Rá egy hónapra jött a másik ajánlat, hogy az OLLÉ-program keretében lehet mûfüves pályára pályázni,
hitelképesek vagyunk, és bízzuk meg
a polgármestert, hogy tárgyaljon a
bankokkal. Május 18-án a három
ajánlatból elfogadtuk a 15 évre szóló
változatot, három év türelmi idôvel.
Csábítóan hangzott, hogy önerô nem
szükséges, pusztán hitelbôl is felépülhet a mûfüves pálya, ám az durván 30
millió forint, kamatokkal együtt 41

millió 229 ezer forintot tesz ki. Három évig a kamatokat kell fizetni, közel kétmillió forintot. Nem tudok rá
büszke lenni, nem is szavaztam meg a
többséggel elfogadott határozatot,
mert ugyan a mi idônkben épült meg
– már készen is van –, de az elkövetkezô négy ciklus testületei fizetik
majd vissza. Ráadásul a karbantartása
is sokba kerül, évente közel félmillió
forintért jönnek speciális porszívókkal takarítani egy cégtôl. Ezt igen
költségesnek találom, ezt az összeget
én inkább az iskolásokra, elsôsorban
a ballagó 8. osztályra fordítottam
volna. Inkább tornatermet építettem
volna, mert az sincs, noha ma már az
is alapigénynek számít. Ezek után
érthetô, hogy nem igazán tudok
örülni a mûfüves pályának. Kedvezôbb idôkben mások a hangsúlyok, s
ha csupán egy korszerû sportolási
lehetôség hiányzik a községben,
akkor magam szorgalmaztam volna

elsôként a létesítését, de így nem.
A gondok pedig maradtak. Az
igénytelen külsejû rendelô, az ôszi-téli
idôszakban a szoronkodó betegek a
váróteremben. Mikor lesz valakinek
fontos, hogy Önök milyen körülmények között várakoznak? A parkolóhely hiánya sokakat, így engem is
érint. Messze nem állhatok a rendelôtôl, mert ha hirtelen kell szaladni beteghez, minden másodperc számít! A
betegeim tudják, hogy hetente jóval
többet rendelek, mint ami az elôírás, a
magam részérôl igyekszem enyhíteni a
gondokat. Szerdán már 13 óra elôtt
ott vagyunk, pénteken 10 óra helyett
fél nyolckor kezdjük a rendelést!
Szomorúan osztottam meg Önökkel
e véleményemet, de úgy éreztem, e
tisztázó szavakra szükség volt.
Tisztelettel:
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász-háziorvos,
önkormányzati képviselô

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Elôször is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a Falunapon térítésmentesen léptek fel, egyéb ingyenes foglalkozásokkal kötötték le az
érdeklôdôket, és mindazoknak, akik adományokkal, pénzzel támogatták az eseményt. A tûzijátékra 59 000 Ft gyûlt össze, köszönjük. A hiányzó öszszeget a
falunap költségvetésébôl pótoltuk.
A soron következô nagyobb esemény október harmadikán, a szüreti
felvonulás és bál lesz. Remélem, majd a nap végeztével sokan mondhatják
magukról, hogy a táncolásban, jó hangulatú mulatozásban fáradtak el!
A Faluházban ingyenes számítógépes tanfolyamokat, foglalkozásokat tartunk
egész szeptember hónapban minden hétfôn, szerdán, pénteken, olykor
szombaton is. A foglalkozások délután hat órakor és kb. nyolcig tartanak.
Minden héten egy 3–4 alkalmas „gyorstalpalón” vehetnek részt az érdeklôdôk a
kezdô szinttôl a haladóig. A számítógép bekapcsolásától a világhálón való
böngészésig. Mindemellett sok érdekességet tudhatunk meg az Internetes világról: Hogyan lehet állást keresni? Hogyan foglalhatunk elôre idôpontot okmányirodában? Hogyan jelentkezhetünk oktatási intézményekbe? Hogyan vehetünk
igénybe egészségügyi szolgáltatásokat? Hogyan vehetünk igénybe banki szolgáltatásokat? Hogyan fejlesszük gyermekünk kreativitását játékosan? Hogyan
szervezzük meg utazásainkat? Hogyan készíthetjük el adóbevallásunkat? Miért és
hogyan használjuk az ügyfélkapu rendszerét? Hogyan találhatunk pályázatokat,
stb.? És mindezt számítógép mellett. Ehhez nyújt segítséget az eTanácsadó (jómagam). A Teleház, eMagyarország pontként mûködik (eMOP), és a képzéseken
kívül is állunk rendelkezésére a lakosságnak nyitvatartási idôben, délelôttönként, minden hétköznap délután 3-tól, és szombaton délelôtt. Sokszor nem is
tudjuk elképzelni, mennyi információt lehet az Interneten találni.
A Faluház elérhetôségei:
06-22-454-074 • 06-30-518-0587 • faluhaz@baracska.hu
Vasvári Béla
Faluházigazda

2009. szeptember

A Faluházban mûködô eMagyarország Pont (Teleház) szeptemberi
nyitva tartása:

Hétfô: 8.00-12.00, 15.00-18.00,
18.00-20.00-ig oktatás
Kedd: 15.00-19.00-ig
Szerda: 8.00-12.00, 15.00-18.00,
18.00-20.00-ig oktatás
Csütörtök: 15.00-19.00-ig
Péntek: 8.00-12.00, 15.00-18.00,
18.00-20.00-ig oktatás
Szombat: 8.00-12.00.
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Faluház, Intézmény, Közösség

Ismét börze

általa hozott holmit árusítja, az
összeg a saját bevétele lesz.

Bizonyára emlékeznek, hogy májusban magánszemélyek részére használtruha és egyéb cikkek börze
jelleggel való árusítására indult akció.
Akkor nagy volt az érdeklôdés a
vásárolni szándékozók részérôl, de
csak páran kínáltak továbbadni
kívánt ruhanemût, játékot, ezt-azt.
Ennek ellenére többen javasolták,
hogy továbbra is próbálkozzunk az
akcióval, hiszen ez egy jó lehetôség a
jó állapotú ruhanemûk és egyéb
dolgok továbbadására, s akinek szüksége van rá, annak sem közömbös,
hogy nagyon méltányos áron juthat
hozzá, hiszen lehetôség van az
alkudozásra is. Ugyanis mindenki az

A börze a Faluházban
október 10-én szombaton
9–11 óráig lesz.
Használják ki a lehetôséget, hozzák
el a gyermekek, ifjak által kinôtt, már
nem használt ruhanemûket és Önöknél feleslegessé vált egyéb holmikat,
játékokat!
Látogassanak el minél többen a
börzére, hátha olyan holmira akadnak, amire éppen szükségük van, s
jutányosan megvehetik!
A börze sikeres folytatása érdekében mondjanak jó ötleteket, javaslatokat, vagy kérdezzenek!
Becseiné Etelka

INTÉZMÉNY
A Községi Könyvtár az iskola épületében,
az igazgatói iroda mellett található.
Jelenleg 5455 kötetbôl áll a könyvtár állománya, ebbôl felnôtt szépirodalom 2172 felnôtt szakirodalom 1828 és gyermekirodalom 1455 kötet. Az általános- és középiskolások kötelezô olvasmányai szinte
kivétel nélkül megtalálhatóak.
2008-ban az állománygyarapításra fordított összeg
110 000 Ft volt.
Sajnos, ismerve a mai könyvárakat ez nem teszi lehetôvé
sok könyv megvételét, ezért inkább a minôséget helyezem
elôtérbe. Folyamatosan írom az olvasók kívánságait és ez
alapján bôvítem a könyvtári dokumentumokat. Megtalálható pl. Harry Potter összes kötete, High School Musical
1–9-ig, Zac Efron nagy könyve, ami a lányoknál kézrôl
kézre jár.
De megtalálható Havas Henrik, Albert Györgyi, Friderikusz Sándor, illetve Sebestyén Balázs bestsellere is.
Nagyon kedveltek a modern szakácskönyvek: Stahl Judit,
Buday Péter és Jamie Oliver. Fôleg a gyerekek keresik a

határozó kézikönyveket állatokról, növényekrôl.
Lehetôség van a könyvtárközi kölcsönzésre is, ami azt jelenti, hogy a könyvtári nyilvántartásban nem szereplô könyveket az Országos Dokumentációs Rendszeren keresztül néhány napon belül megküldik
a címzett részére.
A könyvtár hivatalos nyitva tartási ideje kedden 12-14
óráig tart, de ezt rugalmasan kezelem, hiszen elôzetes kérés, vagy telefonos egyeztetés után más idôpontban is az
olvasni vágyók rendelkezésére állok.
Mindenkit biztatok, bátran keresse a Községi Könyvtárat, hiszen az olvasás élményét nem pótolhatja a mozgókép világa.
„Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a
magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul, a
gyermeknél kell elkezdeni.”
(Benedek Elek)
Borsóné Molnár Szilvia
a Községi Könyvtár vezetôje

Könyvek tárháza

KÖZÖSSÉG

Kedves Szülôk!
Sok édesanya számára fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött elsô hónapok, évek után
vissza tud-e menni
dolgozni. A gyermekintézmények
túlzsúfoltak
a
KSH adatai szerint
2008-ban 130 %os kihasználtsággal
mûködtek óvodák,
bölcsôdék. A bölcsôdés korú gyermekek

Családi napközi
mindössze 10%-nak
volt helye. A helyzetet tovább nehezíti a szomorú
tény, hogy azoknak a gyermekeknek,
akik
2010. május elseje után születnek kétéves korukig, jár a gyermeknevelési
segély

(GYES). A törvénymódosításnak
2013-ban lesz nagyon komoly következménye. Az így is túlzsúfolt óvodák, bölcsôdék nem fogják tudni fogadni a gyerekeket. Különösen megoldatlan a helyzet a kistelepüléseken,
ahol néhány kisgyermek ellátására
túl költséges lenne bölcsôdét létrehozni. Akkor mi lehet a megoldás a
férôhelyek pótlására? A családi napközik létrehozása országszerte. A
családi napközis ellátás, más országokban igen elterjedt és kedvelt.

Mi a családi napközi?
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A családi napközi a gyermekjóléti
alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között
biztosított formája.
A családi napközi az alapellátás keretében a 20 hetes – 14 éves kor közötti gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást, mely történhet az
ellátást nyújtó saját otthonában vagy
más, e célra kialakított családias környezetben. A családi napközik gyerekek részére nyújtanak közoktatási
céllal az életkornak megfelelô nappali felügyeletet, gondozást, nevelést,
étkezést és foglalkozást.
Az ellátás a munkát vállaló szülôk
számára ad lehetôséget kisgyermekeik ellenôrzött körülmények között
történô napközbeni elhelyezésére. A
családi napköziben koruknak és
egyéniségüknek megfelelôen gondoskodnak a gyermekekrôl, lehetôség
szerint rugalmasan alkalmazkodva a
szülôk kéréseihez.

Családi napközik elônyei
• Az alacsony gyermeklétszám lehetôvé teszi a személyes gondoskodást

Közösség

és az egyénre szabott foglalkoztatást
szakképzett nevelôk segítségével.
• A saját családhoz hasonló körülmények megkönnyítik a kisgyermek
számára a szülôtôl való elszakadást,
elôkészítik a késôbbi nagyobb gyermekközösséghez való zökkenômentesebb csatlakozást.
• A különleges bánásmódot igénylô,
sajátos nevelési igényû gyermek
szükségleteire is jobban tekintettel
lehet a nevelô (pl. allergia, asztma,
megkésett beszéd- és mozgásfejlôdés).
• A légúti és egyéb fertôzéses megbetegedések száma itt alacsonyabb,
mint nagyobb létszámú gyermekközösségekben.
• A gondozók által kialakított, de
gyerekek egyéni szükségleteit figyelembevevô napirend alapján mûködik a napközi.
• A gyermekeknek nem kell szobatisztának lenni ahhoz, hogy bevegyék.
• A gyermeket akkor is beveszik, ha
anyuka otthon van a másik gyerekkel.
• A gyerekeket lehet hozni fél napos,
illetve egész napos felügyeletre, a

2009. szeptember

családi napköziben megoldható a
pár órás felügyelet is.
• Mûködési engedélyhez kötött, a
helyi önkormányzat felügyeletével,
elvárások és feltételek szerint, ellenôrzötten mûködik
• A családi napköziben a szolgáltatás
igazodhat a szülô igényeihez: rugalmasabb munkabeosztást tesz lehetôvé, tekintettel lehet a szülô
munkaidejére.
•Az önkormányzat számára: munkahely teremtô tényezô, az intézményes ellátásokhoz viszonyítva költségkímélô megoldás a családi napközi támogatása, leveszi a terhet a
túljelentkezések miatti létszámgondokkal küzdô intézményekrôl.
A felsorolt adatok, tények adták
azt az ötletet nekünk, hogy itt Baracskán is hozzunk létre egy családi napközit gyerekeink és az önök gyermekei részére. Minden olyan szülô
érdeklôdését várjuk, akik szívesen
látnák gyermeküket egy családias
napköziben.
Érdeklôdni lehet a

(06-70) 409-2408.
Kabai

100 esztendô
Nem mindennapi ünnepségre gyûlhettünk össze a Kossuth
utca 72-ben. Ugyanis június 27-én töltötte be 100. életévét
GÁL JÓZSEFNÉ LIDI néni. Ô falunk legidôsebb asszonya,
akit már több éve külön köszöntünk az idôsek napján.
Most családja körében köszönthettük, aki
éveit meghazudtolva derûsen, vidáman
fogadta az ôt köszöntôket. Igazi meglepetés volt mikor megérkeztünk,
Lidi néni az udvaron a diófa alatt
a szépen megterített asztalfôn
ült, virágjaival és a nagy szülinapi tortával.
Elsônek falunk polgármestere virágcsokorral köszöntötte, majd a

református egyház lelkésze és gyülekezeti tagok szintén
virággal, a helyi Vörös Kereszt Szervezet virágkosárral
kedveskedett az ünnepeltnek. Az asszonykórus Lidi néni
kedvenc dalaiból énekelt egy-egy szál virág kíséretében.
Utána egy kis kötetlen beszélgetésre került sor, amiben ô is
aktívan részt vett. Mesélt a múltról és a máról. Mindenkihez volt egy kedves szava, emlékezett mindenre,
tudta, hogy kivel beszél, ki-kicsoda. Nagyon boldog
volt, hogy megemlékeztünk róla, de mi is, mert
Baracskán még nem köszöntöttünk 100 évest. Most
mégegyszer az újság hasábjain keresztül is minden
jót kívánunk, éljen még sokáig szerettei körében.
A helyi Vörös Kereszt Szervezet nevében:
Nagy Ferencné
V.K. titkár

2009. szeptember
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Egyház, Sport

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
XVI. Benedek katekézise Vianney Szent Jánosról

Augusztus 4-én volt Vianney Szent János halálának 150. évfordulója; ebbôl az alkalomból hirdette meg XVI.
Benedek pápa a papság évét, „Krisztus hûsége, a pap hûsége” mottóval.
Vianney János 1786. május 8-án
született Dardilly kis falujában, szegény földmûvescsaládban. Gyermekés ifjúkorát földmûves munkával töltötte, állatokat ôrzött, így 17 éves koráig írástudatlan maradt; de megtanulta és emlékezetbe véste az édesanyjától
tanult imákat – emelte ki a Szentatya.
Már fiatalon a papságra készült; ám
sok nehézség árán jutott el a felszentelésig. 1815-ben, 29 évesen járulhatott
újmisésként az Úr oltárához.

Az arsi plébános Isten ajándékának tekintette papságát.
Nem is tudjuk itt a földön
megérteni ennek nagyságát,
hangoztatta, majd csak az
égben értjük meg igazán. Az
egyszerû plébános Franciaország egy eldugott falujában betöltve hivatását a Jó
Pásztor mása lett, aki kész
volt életét adni a juhaiért – hangsúlyozta tanításában XVI.
Benedek. Vianney Szent János papi
szolgálata élô katekézis volt, fôként
a szentmise bemutatásakor. Életének
középpontjában a szentmise állt.
Rendkívüli módon szolgálta a bûnbánat szentségét: fáradhatatlanul
gyóntatott, és buzgó lelki vezetô
volt.
Az egyes személyek sajátos lelki
adományokat kapnak. Az arsi plébános hûséges volt küldetéséhez,
amelyre Isten meghívta, ráhagyatkozott az isteni Gondviselésre. Az emberek szívét nem emberi adottságai
révén érintette meg, hanem azzal,
hogy beszélt nekik arról, amit megélt, Krisztussal való barátságáról.

Játszónapunk témája is a papság
évéhez kapcsolódott egyik alkalommal. Igyekeztünk a gyerekek számára bemutatni a papi élet szépségeit, nehézségeit. Sajnos itt, helyben
nincs pap már húsz éve, de hálásak
vagyunk, hogy vasárnaponként mégis van szentmisénk, mert Tóth Béla
atya átjár Kápolnásnyékrôl. Ezeknek
a szentmiséknek az összetartó erejét
mindennapjainkban is megtapasztaljuk.
Kérjük a szülôket, hogy a házasságkötéskor és a kereszteléskor tett
ígéretükrôl ne feledkezzenek meg. A
jó szülôk igyekeznek minél több fontos, lényeges dolgot megadni gyermeküknek, közben a legfontosabbról sokszor megfeledkeznek. Egyszer
majd számot kell adnunk Istennek
arról, hogy gyermekeink ismerik-e
ôt. Sokan úgy gondolják, hogy majd
ha nagy lesz, dönt. Dönteni akkor
tud, ha látja az értéket. Akkor majd
eldöntheti, hogy akar-e értelmes,
boldog életet élni, vagy nem.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

SPORT

Baracskai Sportegyesület
Tisztelt baracskai Sporttársak!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Baracska Sportegyesület Közgyûlése a nyár elején új elnökséget választott és új
célkitûzéseket határozott meg.
Ezen események hatására ismét megindult községünkben a sportélet, aminek jövôbeni dinamikus fejlôdése,
illetve sportági szélesedése is terveink között szerepel.
A kezdetek reméljük jól láthatóak minden sportszeretô
polgár számára:
– Beneveztük a bajnokságba megyei III. osztályú felnôtt
csapatunkat, így a 2009/2010-es idényben ismét labdarúgó
mérkôzéseket nézhetnek Baracska lakosai a környezô települések egyik legszebb környezetében, játékos keretünk
24 tagjából 15 fô baracskai.
– A Magyar Kupa elsô fordulóját sikerrel vette a csapat,
az egy osztállyal feljebb futballozó Gyúró csapatát búcsúztatta.
– Utánpótlás korosztályban is indítunk csapatokat, melyek reményeink szerint a felnôtt csapat hosszú távú bajnoki szereplését hivatottak biztosítani

– Ha lehetôségeink engedik az öregfiúk csapatot is
támogatni kívánjuk
Terveink között szerepel a sportágak számának növelése, amelyhez további szakosztályok megalakításával kívánjuk megteremteni a lehetôséget. Kiemelt figyelmet
szentelünk a tömegsportnak, tavasszal és ôsszel tömegsportrendezvények szervezésében is aktívan részt kívánunk venni.
Természetesen ezek a megvalósult események és a kitûzött célok jelentôs anyagi támogatással teljesíthetôk a
jövôben is. Gondoljunk csak a szerelésre, bírói költségekre, pályaminôsítésre, átigazolásra, orvosi vizsgálatra, játékengedélyre, utazási költségekre, stb.
Ezen költségek fedezéséhez támogatói megállapodásokat kötöttünk és készítünk elô folyamatosan, dolgozunk
ezek megvalósításán. A már megkötött megállapodások, és
az átutalt támogatások lehetôvé tették az indulással kapcsolatos költségek finanszírozását 2 hónapra. Azonban a
folyamatos és zökkenômentes mûködéshez további biztos
forrásokat keresünk. Bízunk abban, hogy a Község
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Képviselôtestülete is az Egyesület támogatására siet, ahogy
ezt a múltban is tette.
Kérjük továbbá Önöket is, kedves Baracskai lakosokat,
hogy lehetôségükhöz mérten támogassák az egyesületet.
Az alapszabály értelmében a sportegyesületnek tagja lehet
minden 14. év feletti természetes személy, aki kinyilvánítja
belépési szándékát és a tagdíjat (melynek mértéke
500 Ft/hó) rendszeresen befizeti. Minden hazai mérkôzés
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alkalmával az egyesület vezetôségénél lehetôség van tagnak jelentkezni.
Az Ön támogatása is nagyban hozzásegítheti a Mi
községünk sportolóit a kitûzött célok megvalósításában.
Kérjük figyelje a hirdetôtáblákat, és látogasson ki a mérkôzésekre, hiszen a csapat számára fontos, hogy zúgjon a
HAJRÁ BARACSKA!
Tisztelettel: Az egyesület elnöksége

K-1

Baracskai ifjak foci kupa

2009. augusztus 19-én a debreceni
profi K-1 Magyar Bajnokságon indult
Szûcs István (fehér kesztyûben) a Baracskai Muay-Thai box klub színeiben. A rendezvényen Magyarország
élvonalbeli versenyzôi vettek részt:
Kótai Mihály, Bárdosi Sándor, Felföldi Szabolcs, valamint díszvendég
volt Erdei Zsolt és Kovács „Kokó” István. A K-1 versenykiírás meghívásos
alapú, ahol a versenyzôket elôzetes
eredmények és elbírálás alapján jegyzik. Szûcs István elôször mint tartalék
versenyzô volt jegyezve, de aztán az
egyik döntôs sérülése után feltették
fôtáblás versenyzônek. Sajnos csak
négy hetes felkészülés állt a rendelkezésünkre, szemben a többiek háromnégy hónapos felkészülésével. Szûcs
ellenfele a debreceni Nagy Norbert
volt ô nyerte a K-1 Max bajnokságot). A 3×3 perc küzdelem második
menetében sajnos technikai vereséget
szenvedtünk Nagy Norberttôl. Ezúton köszönjük meg az Árpád Nemzetsége Hagyományôrzô Egyesületnek a
ruházatot, valamint az M7 Autócentrumnak az utazási segítséget. Jövôre
újfent lehetôségünk lesz a K-1
versenyen ringbe lépni.
Köszönettel:
Czampa Zsolt

Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasókat!
Nagy örömömre szolgál e cikk írása, hiszen ebben az évben sikerült megrendezni az elsô Baracskai ifjak football kupáját. A versenyen négy csapat vett
részt, melyen 6 meccs volt, összesen 51 gól született. Örömmel vettük, hogy a
versenyre „külsôs” csapat is jelentkezett, a Sördögök csapat tagjai Martonvásárról érkeztek. A mérkôzéseket 9 órakor kezdtük, délre hosszas izgalmakkal
megszületett a végeredmény, mely a következôképpen alakult:
1. helyen a Sördögök csapata nyerte a kupát;
2. helyen végzett a Barcelona csapata;
3. helyen a Real Madrid, lányokból álló csapata (nekik külön dicséret jár!);
4. helyen a BAKER FC csapata.
A 2–3. helyezettek csapatonként 1–1 éremmel lettek jutalmazva.
A „Gól Király” címet elnyerte: Kovács Kornél baracskai játékos, a „Legjobb
Kapus” címet pedig Kukucska Béla martonvásári játékos kapta.
A játékosok mind jól érezték magukat, élményekben gazdag nap volt, bár be
kell vallanom a vihar miatt féltünk, nehogy délelôtt ideérjen. Szerencsére nem
ért ide. A kupát jövôre is szeretnénk megrendezni.
Nagy tisztelettel: Pallag Norbert

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
SZEPTEMBER
5–6.: Martonvásár; 12–13.: Ráckeresztúr; 19–20.: Ercsi; 26–27.: Martonvásár
OKTÓBER
3–4.: Ráckeresztúr; 10–11.: Ercsi; 17–18.: Martonvásár; 23–24–25.: Ráckeresztúr
Telefonszámok:
Martonvásár: (22) 569-146 Ráckeresztúr: (25) 455-812 Ercsi: (25) 505-790
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Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,
SINKA LAJOS temetésén
részt vettek, sírjára koszorút
vagy virágot helyeztek el,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

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

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: szeptember 16.,
várható megjelenés: október 2-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

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
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