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PROG RAM
A faluház udvarán:
Délelôtt kemencefûtés, kenyérsütés,
gulyásfôzés.
12.00 Folyamatosan kézmûves
foglalkozások, kézmûves vásár
13.00 Indul a szüreti felvonulás,
amelynek útvonala:
– Faluház
– Kisbolt a sportpályánál, tánc
– Rákóczi utca, tánc a Csapó birtok
elôtt
– Kassai utca
– Faluház, tánc az udvaron (kb. 15.00),
utána táncház
20.00 Szüreti bál, belépô 600 Ft
A bálban BORKIRÁLYNÔ választás.
Zene: Smasszer-Rock
Asztalfoglalás az iskolában
Mészárosné Andinál
a 454-004-es számon,
vagy a helyszínen aznap délután.
A tombolahúzáshoz szeretettel fogadjuk
gesztus jellegû felajánlásaikat!
Mindenkit szeretettel várunk!
Diákönkormányzat
Szülôi Munkaközösség
Kulturális Bizottság
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POLGÁRMESTERI SOROK

Beruházás Baracskán
Baracska külterületén, a 7-es fôút
mellett, évekkel ezelôtt gazdasági
övezetnek kijelölt területen fog megvalósulni egy nagyon magas technológiai színvonalat jelentô számítógépes, elektronikus adatközpont. A
belga tulajdonosi háttér 5–6 országban keresett megfelelô helyszínt, több
száz helyszínt megvizsgálva.
A beruházás teljesen környezetbarát, csúcstechnológiát képvisel,
semmiféle termeléssel, szennyezôanyag kibocsátással nem jár, több
ország adatai kerülnek itt elektronikus formában tárolásra, hatalmas
számítógépekben, illetve szerverekben. A beruházás keretében európai
viszonylatban is jelentôs nagyságú

szerverközpont, azaz elektronikus
adattároló központ valósul meg
Baracskán. Ehhez kapcsolódóan a
beruházó által a szerverközpontig
kiépítésre kerül a közvilágítás, napelemes sebességmérô, illetve kijelzô,
illetve egyéb a közlekedésbiztonságot
javító fejlesztés.
Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy ilyen hatalmas zöld mezôs beruházást tudtunk Baracskára hozni,
amely egyrészrôl az iparûzési adóból
származó bevételeinket fogja gyarapítani hosszú éveken keresztül, amelyet
Baracskára, Baracska lakóira, beruházások önrészére tudunk fordítani.
Másrészrôl felértékelôdik a további
beruházások esetleges betelepülése

szempontjából a község. Bízunk benne, hogy a szerver-központ megépülése további környezetbarát beruházásokat vonz majd!
Az, hogy ez a beruházás Baracskán
valósulhat meg, páratlan és önzetlen
összefogás eredménye. Nagyon sokan
– esetenként saját területük felértékelôdésének felismerése mellett- hajlandók voltak a közösségi, települési célok érdekében is áldozatokat hozni.
Köszönet mindezért a területtulajdonosoknak, a Keve-Baracska Kft-nek,
de köszönet illeti a beruházás megvalósítását segítô közigazgatási hatóságokat, és a Polgármesteri Hivatal
dolgozóit is.
Boriszov Zoltán
polgármester

Örülök, boldog, és elégedett vagyok
Nem fontossági sorrendben, hanem képviselôtársam
„Egészségház NEM, mûfüves pálya IGEN” cikkének a folyamatában válaszolnék abból a szemszögbôl, hogy mondatait úgy fejezte be, hogy a „tisztázó szavakra” szükség volt.
Véleményem szerint képviselôtársam csak saját magát
akarta tisztázni, nem vállalta fel egy döntésnek a jó, esetleg
kellemetlen hatásait. Hangsúlyozni szeretném, nem a véleménynyilvánítással, és nem az esetlegesen kialakuló más
véleménnyel van a problémám, hanem az egyoldalú és
nem megalapozott tájékoztatással.
De hát nézzük sorban:
– A doktornô azt írta, hogy marad a kicsi, egészségtelen
levegôjû rendelô. Amikor benyújtottuk a pályázatot, ha jól
emlékszem, meghánytuk-vetettük, hogy az egyszerûbb pályázatot nyújtsuk be, amely a jelenlegi rendelônek az átalakítását szolgálja, vagy egy új rendelô építését tûzzük ki
célul. Az Én olvasatomban ez azt is jelentette, ha bármilyen okból nem sikerül a pályázatunk, marad a jelenlegi állapot.
– Írja Képviselôtársam, hogy más településeken szép, új
rendelôk épültek, illetve, kerültek felújításra. Szeretném
megkérdezni Képviselôtársamat, hogy amikor ezt papírra
vetette, miért nem írta le, hogy ezen településeknek hány
tíz, esetleg 100 milliós adósságuk van? Egyesek ellen
adósságrendezési eljárás folyt, mások a hiteleiket kötvénykibocsátásra „váltották át”.
– Állítólag visszafordultunk félútról. Kedves Képviselôtársam! Azt az információt miért nem osztotta meg a közvéleménnyel, hogy nem jó szándékunkból fordultunk
vissza, hanem a megnyert pályázat után közölték velünk,
hogy a meglévô elavult épületeinket még öt évig fent kell
tartanunk, nem értékesíthetjük ôket, pedig az orvosi rendelô, valamint a felette lévô lakás árát szántuk önerôként
a beruházáshoz.

– Problémát jelez a parkolóhelyek hiánya miatt. Véleményem szerint nem lett volna gond, ha tisztázó soraiban
arról is tájékoztatta volna a lakosságot, hogy a Képviselôtestületnek benyújtott pályázata van más beruházásokkal
együtt parkolóhelyek kiépítésére (ez szervesen az új rendelôhöz kapcsolódott volna).
– A hitelfelvételt feszegette Képviselôtársam számszerûen bemutatva a Mûfüves pálya és az orvosi rendelô finanszírozását. Talán nem kellett volna. Nagyon sajnálom,
hogy Képviselôtársam lassan háromévi képviselôi munka
után sem tudja, hogy az Önkormányzatok hitelfelvételét
az adóerô képessége határozza meg. Ami alapján Baracska
maximum 14–16 millió forint hitelfelvételre „jogosult”.
Összemosott két olyan beruházást, amelyben az egyiknél
csak saját magunkra számíthatunk (orvosi rendelô),
illetôleg kiemelt programként megvalósuló kedvezményes
támogatású hitelformát (Mûfüves pályát).
– A mûfüves pálya takarítási költségét Ön a ballagó
nyolcadikosoknak osztotta volna fel. Kérdésem, ezt miért
nem a testületi ülésen jelezte, miért csak szokás szerint
utólag ad tippeket? Azt már csak félve jegyzem meg, hogy
azt Ön sem gondolta volna komolyan, hogy a cikkben leírt
félmilliós karbantartási költséget 22 gyerek között osztotta volna fel. Ez az Én olvasatomban tekintve a körülményeket komolytalannak tûnik.
– Képviselôtársam írása vége felé leírja, hogy ô nem örül
a mûfüves pályának. Kedves Képviselôtársam! Évek óta
többen küzdünk, harcolunk azért, hogy minél több gyermek járjon a baracskai Általános Iskolába, hiszen az iskolába járó gyermekek után anyagi támogatást kap az Önkormányzat. Mivel már két éve nincs olyan pályázat,
amelyen Baracska Község tornaterem-építésre indulhatott
volna, ezért, még ha – kényszerûségbôl is –, maradt a mûfüves pálya. Úgy gondolom, hogy semmi baja nem lesz a
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gyereknek, ha egy kicsit mozog, és sportol (mint ahogy Ön
is szokta javasolni a betegeinek) és ezáltal talán elérjük azt,
hogy egészségesek lesznek, és talán ez által nem lesz
túlzsúfoltság az Ön rendelésén.
– Tisztelt Képviselôtársam! Több más dolog mellett ez
nagy különbség kettônk között.
Ön annak tudott volna örülni, ha rendelô épül. Természetesen én is tudtam volna neki örülni, de Én azzal is boldog vagyok, hogy a gyerekeknek építhettünk valamit. Én
mindennek tudok örülni, ami ennek a településnek épül,
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és ennek a közösségnek bármilyen apró szinten is a javát
szolgálja. Bízom benne, hogy az elkövetkezendô idôszakban a képviselô-testület az ülésein hozza meg a döntéseit,
és a képviselôk ott, és az abban az idôben aktuális tények
alapján döntenek, nem utólag keresnek mindenféle
kibúvókat, és a helyi újság hasábjain villognak.
Baracska, 2009. szeptember 17.
Maradok tisztelettel:
Boriszov Zoltán
polgármester

KÉPVISELÔI SOROK

Aki szelet vet, vihart arat
Át szoktam futni a „Kidoboló” újságunkat. Egyre azt tapasztalom, hogy
van egy visszatérô Képviselô, aki
mindig úgy tájékoztatja Önöket, miszerint amit az Önkormányzat
– ezen belül a Képviselô-testület tagjai – tesznek azok rosszak, azzal ô
nem ért egyet és nem is szavazza meg.
Besokalltam „Egészségház Nem, mûfüves pálya IGEN” c. írásán.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba.
1. Az Egészségház pályázat benyújtásakor az össz.: költség az állam által
65 350 269 forint összegben lett meghatározva.
Ebbôl:
– 19 886 087 forint az állami támogatás.
– A fennmaradó 45 464 182 forint
önerô, amit az Önkormányzatnak
kellett volna fedezni.
Talán még ez sem lett volna probléma, ha a pályázat elnyerését követôen
az „állam” nem tesz olyan kikötést,
miszerint öt évig az Önkormányzat
meglévô intézményeit nem idegenítheti el, illetve azt köteles fenntartani.
Maradt a hitel felvételének lehetôsége. Csakhogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben a bankok is már mérlegelik
a kölcsön adás feltételeit. Baracska
Község Önkormányzatának a hitelfelvételét az adóerô képessége befolyásolja, vagyis a hitel nagysága nem lehet több, mint az Önkormányzat éves
adóbevételének 70%-a. A számok
egzaktak: a mi hitelképességünk az
adóbevételt
figyelembe
véve
legfeljebb 20 millió forint bankhitelre
lett volna elegendô. Honnan a többi
25 millió forint?
Ennek a pályázatnak még egy nagy
hátránya is lett volna, és ez is csak
utólag derült ki.

Az a bizonyos 65 millió forintért
csak egy orvosi rendelô kerülhetett
volna kialakításra. Nekünk viszont
van két orvosunk, és két orvosi rendelônk. Lehet, hogy régi elavult, de
még az ÁNTSZ nem szándékozik
bezáratni.
2. A mûfüves pályázatot „kiemelt állami programként” nyertük. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben a pénzintézetek nem vizsgálják olyan szigorral
az adóerô képességünket. A lehetôség
adott, éltünk vele. A falunak lett egy
rendkívül kultúrált sportolási lehetôsége. A bekerülési költség kamatokkal
együtt 41 229 000 forint, a visszafizetési futamidô: 15 év. Bocsánat. Ennyi
idô alatt még a ló is megszólalhat. A
fiatalságnak van egy hely, ahol
emberhez méltóan a felesleges energiáját le tudja vezetni, csak azt kérem,
becsüljék meg. No, meg egy apróság,
bevétellel is jár, mivel használatbavételi díjat kell fizetni.
Kérem, senki nem mondja azt,
hogy a fenti összeget másra is fel lehetett volna használni. Az állam csak
ezt a „célt” jelölte meg és támogatta.
3. Az 1980-as évek közepétôl kisebbnagyobb kihagyásokkal veszek részt
az állam-igazgatás munkájában. Helyi
és megyei szinten. Az államigazgatás
politika, hatalom és pénzrôl szól.
Problémák, viták visszaélések mindig
voltak és lesznek is. Miért, mert ilyen
az emberi természet. Nagy a valószínûsége; örököltük.
A negyed század alatt itt helyben elnézést túléltem számtalan jegyzôt. De!
Nyugodt lelkiismerettel írom és állíthatom Önöknek, hogy a jelenlegihez
hasonló JÓ még nem volt. Mind
emberileg, mind szakmailag fel lehet
rá tekinteni. A fenti cikk írójának – fi-

gyelemmel kísérve a testületi üléseken
való megnyilvánulását – mégsem jó.
Sôt egyenesen céltábla, és ki nem
hagyna egyetlen tôrszúrást sem.
Én mindez ideig ostoba voltam. Abban a hiszemben végeztem képviselôi
munkámat, hogy tegyem azt a
feladatot, amit rám bíztak, és vállaltam legjobb tudásom, lelkiismeretem
és a törvények figyelembe vételével.
Elhittem – mert az Önkormányzati
törvény azt írja, hogy a képviselôség
szolgálat. Milyen igaz az a közmondás, hogy egy marék hatalom egyesek
számára többet jelent, mint egy zsák
igazság.
4. Ami a legutolsó testületi ülésen
történt, azt még soha nem tapasztaltam hosszú pályafutásom alatt. Nyílt
az ülés, bárki meghallgathatja. Két ifjú
hölgy is jelen volt. Okuk volt rá, mert
már valóban több hónapja vita tárgyát
képezi, hogy az általuk létrehozandó
vállalkozáshoz az Önkormányzat adja
át (lehetôleg) ingyen
az orvosi
rendelô feletti 5 szobás lakást,
„Csibészôrzô” Családi Napközi létesítésére.
Az ötlet önmagában jó, de egy magánvállalkozáshoz miért az Önkormányzat biztosítson elhelyezést. A
másik része az ilyen vállalkozások szülôk részérôl történô igénybevétele
fô/hónap 30–40 000 forint. Mindössze 7 gyermek befogadásáról lenne
szó. De ha baracskai igény nincs, majd
hoznak máshonnan. Az egyik Hölgy
anélkül, hogy szót kért vagy kapott
volna, felállt, és olyan arrogáns hangnemet ütött meg ócsárolva a Falut, a
jelenlévô képviselôket; egyszóval sárba taposott. Remélem a jelenlévô újságíró gyôzte a jegyzetelést. Azóta is
egyfolytában azon gondolkodom,
hogy egy ilyen személy, aki hivatalos
helyen – ráadásul ô kér – ilyen stílust
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enged meg magának, honnan veszi a
bátorságot, hogy kicsiny gyermekek
nevelésére vállalkozzon.
5. Visszatérve még a fentebb említett cikk írójára. Történt idôközben
egy másik dolog is. Ennek megvitatása csak zárt ülésen történhetett. Így
hát titoktartási kötelezettség terhel, és
nem írhatok róla. De! Még két dolgot
szeretnék leírni:
– az egyiket a cikk írójának címezem: egy örök érvényû Bibliai idézet.
„Menthetetlen, vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást
megítélsz, Önmagad kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz.
Vagy azt gondolod, óh ember, aki
megítéled azokat, hogy te elkerülöd az
Istennek ítéletét?”
– Tisztelt Választópolgárok, hogy
mégse legyenek informálatlanok,
hogy a zárt ülésen mi történhetett, elmondok, illetve leírok egy kis történetet.
„Volt egyszer egy pásztor, aki egy magányos helyen a juhait legeltette.
Egyik nap megállt mellette egy vadonatúj gyönyörû autó. A vezetôje drága
öltönyös, magabiztos fiatalember volt,
aki odament a pásztorhoz, és ezt
mondta neki.
– Bátyám, ha megmondom magának,
hogy hány juha van itt a legelôn, nekem ad egy juhot? A pásztor erre ránézett a fiatalemberre, aztán a békésen legelészô nyájra, és nyugodtan ezt
mondta:
– Rendben.
A fiatalember odalépett a kocsijához,
elôvette a notebookját (lap-top), aztán
felment az Internetre, a NASA weboldalára, letöltött egy mûhold képet a
környékrôl, összeszámolta a kép
alapján a juhokat, majd egy 15 oldalas
jelentésben kinyomtatta az adatokat,
aztán odafordult a pásztorhoz és ezt
mondta:
– Pontosan 87 juha van itt a környéken. – S kezébe adta a pásztornak a
jelentést.
– Igaza van – válaszolta a pásztor és
ezt mondta:
– Válasszon ki egy juhot magának.
A fiatalember kiválasztott egy állatot,
felkapta, majd betette a kocsija hátsó
csomagtartójába.
A pásztor békésen nézegette, hogy mit
csinál az ifjú milliomos, aztán egy
kicsit gondolkozott, végül megszólalt.
– Fiatalember, ha megmondom ma-

Önkormányzat, VölgyVidék

gának, hogy mi a foglalkozása, visszaadja az állatot?
Az ifjú magabiztosan mosolygott és
rábólintott. A pásztor erre ezt mondta:
– Maga egy diplomás üzleti tanácsadó.
Az ifjú meghökkent, majd ezt kérdezte dadogva.
– Honnan jött rá?
– Nem volt nehéz – felelte a pásztor
nyugodtan. Elôször is: idejött a
legelôre anélkül, hogy bárki hívta
volna. Másodszor: egy juhot akart fi-
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zetségül azért, hogy megmondja azt,
amit úgy is tudtam. Harmadszor:
fogalma sincs arról, hogy én mivel
foglalkozom, mert a kocsija csomagtartójába a pulikutyámat tette.
Úgyhogy most adja szépen vissza a
kutyámat.
Hát mit volt mit tenni az ifjúnak,
visszaadta a Bogáncs nevû kutyát a
pásztornak.”
Tisztelettel:
Dr. Antal Ida
képviselô

VÖLGYVIDÉK

Indulnak a vidékfejlesztési pályázatok
A hosszú elbírálási idôszak után ôsszel újra indulnak az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program pályázatai. Bár a pályázók a januárban beadott támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntéseket még nem kapták kézhez térségünkben, bízhatunk benne, hogy szeptember végéig mindenki értesül az eredményrôl, és ôsszel elkezdôdhetnek a falumegújítási, vidéki örökség megôrzési,
turisztikai fejlesztések, felújítások.
Az elsô kérelembeadási idôszak tapasztalataira alapozva a Földmûvelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkársága úgy döntött, hogy az
új támogatási idôszakban átalakítja a végrehajtás mechanizmusát. Ez azt jelenti,
hogy a LEADER akciócsoportok feladatai jelentôsen bôvülni fognak, az eddigi
tanácsadói, értékelôi feladatok mellett pályázatkezelôi feladatokat: a támogatási és kifizetés kérelmek feldolgozását is ellátják október 1-tôl. A feladatellátás
keretében a LEADER akciócsoportok a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakmai felügyelete mellett a kérelmek kezelését, feldolgozását
fogják végezni. Az ügyintézés keretében elvégzik a kérelmek iktatását, rögzítését, hiánypótlását, lefolytatják az elôzetes helyszíni szemléket, értékelést végeznek, és az értékelt kérelmeket felterjesztik felülvizsgálatra az MVH-nak. A
végsô döntést továbbra is az MVH, illetve a Minisztérium hozza.
A tervezett pályázatok a következôk:
1. IKSZT: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek létrehozása: a Mûvelôdési Ház
felújítása, belsô átalakítása
2. LEADER fejlesztések: ezen belül térségi szintû rendezvények, táborok szervezése, valamint térségi szintû fejlesztési tervek, tanulmányok készítése (pl.
bicikliút terve) támogatható
3. III. tengely:
– Mikrovállalkozások támogatása
– Turisztikai fejlesztések
– Falumegújítás és fejlesztés
– Vidéki örökség megôrzése
Összefoglalva tehát: a pályázatbeadási idôpontok a következôk.
2009. szeptember 1–30. IKSZT támogatási kérelmek benyújtási idôszaka
2009. október 1–31.
LEADER elsô támogatási idôszak
2009. november 1–30. III. tengelyes 4 jogcím rendelet újbóli meghirdetése
2009. december
Elsô LEADER támogatási döntések meghozatala
Érdeklôdni a volgyvidek@volgyvidek.hu e-mail címen vagy a VölgyVidék Irodában lehet: Vál, Vajda János u. 2. Tel.: (06-22) 243-124, (06-20) 352-1604
Szendrôi Júlia
vidékfejlesztési irodavezetô

2009. október
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Rendôrségi hírek, Faluház

RENDÔRSÉGI HÍREK

Körzeti megbízottak
Tisztelt Olvasó!
Dr. Sági János rendôr alezredes, a Gárdonyi Rendôrkapitányság vezetôje, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás szeptember 3-i ülésén arról tájékoztatta a
kistérség polgármestereit és jegyzôit, hogy a közbiztonság

Martonvásár
Baracska
Kajászó
Tordas
Gyúró

Páratlan hét hétfô
Lôrincz Levente 15–16
Pécsi László 15–16

javítása, a bûnözés visszaszorítása, a lakosság nyugalmának
növelése érdekében az országos rendôrfôkapitány – intézkedési tervével összhangban – célul tûzte ki a korábban jól
mûködô körzeti megbízotti rendszer visszaállítását.
E rendelkezés alapján a martonvásári rendôrôrs körzeti
megbízottai az alábbi idôpontokban és helyszíneken tartanak fogadó órákat:

Páratlan hét szerda

Páros hét hétfô
Pécsi László 15–16

Páros hét szerda

Lôrincz Levente 15–16
Söményi Viktor 15–16
Söményi Viktor 15–16

A körzeti megbízottakat az alábbi 24 órás nyilvános mobilszámokon lehet elérni.
• Pécsi László rendôr törzszászlós: 06-20/523-4097
• Lôrincz Levente rendôr zászlós: 06-20/661-2818
• Söményi Viktor rendôr zászlós: 06-20/969-5963
(Ügyeleti idôn kívül az e mobil számokra indított hívások a gárdonyi kapitányságra futnak be.)

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Kedves Olvasó!
Az elôzô számban hirdettem meg a
Frutti tánc sportegyesület beiratkozását. Olyan sokan jelentkeztek, hogy
két csoportot indítottunk. Az oktató
Somogyi Bea, aki a Tiszta Forrás Ifjúsági Táborban tornáztatta reggelente
a táborlakókat, és aki keddenként a
zenés alakformáló tornát vezeti.
A csoportokat a következôképpen
osztottuk be:
Kedd 18.00–18.45 ovis csoport 13 fô
Csütörtök 18.00 iskolás csoport 19 fô
Felnôtt, zenés alakformáló torna:
kedd: 18.45–19.45
Az itt felsorolt alkalmakra várjuk
még a további jelentkezôket!
A bennem lévô zenész nagy örömével vettem a hírt, hogy az iskola zeneoktatása kibôvült a gitározással is.
Emellett – mivel nem csak az iskolások szeretnék ezzel a hangszerrel elvarázsolni környezetüket – a Faluházban én is elindítok egy amolyan „tábortûzi gitársuli”-t klub jelleggel.
Az érdeklôdôk, kezdôk és újrakezdôk jelentkezését e cikk olvasása után
várom az ismert elérhetôségeken.
Október harmadikán lesz a szüreti
felvonulás és bál. Nagy a készülôdés,
szeretnénk egy kellemes, élménydús
napot szerezni a résztvevôknek. Lesz
kirakodó vásár, kézmûves foglalkozás, kenyérsütés, gulyásfôzés. A felvo-

nuláson pedig nem csak az iskolások
mutatják be tánctudásukat, hanem a
felnôttek is!
Október 17-én egy jó kis RETRO
BULI-ra szeretném meghívni mindazokat, akik kedvelik a ’70-es, ’80-as
évek magyar és külföldi slágereit.
Lesz itt ABBA, Boney-M,, Hungária,
Elvis Presley, stb., persze nem élôben,
hanem CD-rôl. Bárki kipróbálhatja

majd énektudását a KARAOKE segítségével. Klasszikus táncokból tréfás
táncversenyt rendezünk értékes nyereményekkel. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!
A Faluház elérhetôségei:
(06-22) 454-054, (06-30) 518-0587
faluhaz@baracska.hu
Vasvári Béla
Faluházigazda

Kulturális társkeresés
Kedves Olvasók! Keresem azok társaságát, akik szeretnek utazni és szeretnek
filmeket nézni. Akik a filmvilágban kalandozva szívesen megismerkednének
más nemzetek más stílusú filmjeivel, filmes megjelenítéseivel.
Kísérletképpen a nyári szünet után a filmklubot, nemzetek, rendezôk szerinti
tematikus vetítéssel indítom a Faluházban.
Októberben DÁN filmhónapot hirdetek, melynek keretében a dogmafilmek
alapítójának, Lars von Triernek az Aranyszív trilógiájával ismerkedhetünk meg.
Novemberre SPANYOL honba kalandozást javaslok, mely révén Pedro
Almodovar filmes gondolkodásmódjába nyerhetünk bepillantást.
A december hónapot még nem tudom, várom az ötleteket.
A javasolt vetítések tervezetek, a cél az lenne, hogy az érdeklôdôk megegyezés szerint szabadon alakítsák a programot. A filmes hónapokról bôvebben a
honlapon (www.bfk.5mp.eu) vagy a filmklub faliújságján tájékozódhatnak a
Faluházban.
Tisztelettel:
Vasváriné Édl Ágnes
Mûsorajánló
30/6630-123;
.30: Hullámtörés
Október 1. csütörtök 18
baracskaifilmklub@gmail.com
.30: Idióták
Október 14. szerda 18
.30: Táncos a sötétben
Október 28. szerda 18
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Iskola
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ISKOLA HÍREK
Tisztelt Olvasó!
2009. szeptember 1-én, kedden 8
órakor ismét megszólalt a csengô a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában. Napfényes, szép reggel volt.
Megnyitója a 2009–2010-es tanévnek. Sokan eljöttek meghívott vendégeink közül. A fenntartó intézmények
részérôl jelen volt Garaguly Tibor irodavezetô és Boriszov Zoltán polgármester úr. Igen sok szülô és nagyszülô
volt jelen.
Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték tanévnyitó ünnepségünket.
Külön öröm volt számunkra a kis
elsôsök érkezése, akiket oly nagy szeretettel vártunk mindannyian. Sikerként éltük meg,hogy annyi év után
ismét két osztállyal indíthattuk az elsô
évfolyamot. A szülôknek nem gyôzöm elégszer megköszöni bizalmukat,
hogy a mi iskolánkba íratták gyermekeiket! Csodálatos volt látni, hogy
a kis elsôsök milyen illedelmesen
vették át az emléklapokat és fogtak
velem kezet. Boldogan szorították a 8os tanulóktól kapott léggömböket.
Tanító nénijük, Kati néni és Ági néni
nagyszeretettel csinosítgatták tantermeiket már augusztus eleje óta.
Remélem jól érzik majd magukat
ebben az iskolában, amit jómagam is
nagyon szeretek.
Új tanulók is érkeztek hozzánk,
mégpedig a 2. a 3. 4. 5. 6. és 7. osztályokba. Szeretettel fogadtuk ôket!
Kajászóról 7 fô, Martonvásárról 1
fô, valamint Tabajdról 1 fô bejáró tanulónk van. Köszönöm, hogy a Szülôknek, hogy a mi iskolánkat választották !
Jól felkészült, gyermekeket és hivatásukat szeretô pedagógustársaim mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az iskola a legfontosabb
feladatát, a nevelô-oktató munkáját jól
teljesítse.
Ennek biztosítékaként megkezdjük
1. osztálytól 6. osztályig bezárólag a
kompetenciai alapú oktatás bevezetését, mely teljes módszertani megújulást
jelent nevelô-oktató munkánkban. 15
millió forintot nyertünk a TÁMOP
3.1.4. 08/2-es pályázaton.
Folytatjuk a nem szakrendszerû oktatást a 6. osztályban, valamint
felmenô rendszerben bevezetésre kerül az 5. osztályban is.

Megmarad az úgynevezett MUS-E
mûvészeti program, a 2. és a 4. osztályosok számára.
Elkezdjük az úszásoktatást a 3. osztályban az ôszi szünet után. Az ercsi
uszodában szakképzett oktató foglalkozik majd 10 alkalommal tanulóinkkal, tanítási idôben, hétfônként a testnevelés óra keretében. Az úszásoktatás
költségét a baracskai Önkormányzat
fizeti.
Folyamatosan jelentkeznek tanulóink szakkörökre, melyek szeptember
15-tôl rendszeresen mûködnek. A
zenei oktatás tovább bôvül, gitáron is
meg tanulhatnak játszani gyermekeink
ebben a tanévben.
A következôkben ismertetem az
osztályokat és az osztályfônökök nevét.
1. a Schaffer Ferencné
1. b Moharosné Benkô Ágnes
2. o. Borsóné Molnár Szilvia
3. o. Homoki Zsuzsanna
4. o. Moharosné Benkô Ágnes (testvér osztály az 1.b-vel!)
5. o. Székely Miklósné
6. o. Németh István
7. o. Adorjánné Vadas Katalin
8. o. Vranekné Járányi Csilla
Iskolánk nevelôtestülete 20 fô pedagógussal látja el a nevelô-oktató
munkát. Tavalyi záró tanulói létszámunk 160 fô volt, jelenleg 180 fô-re
emelkedett. Napközis csoportjaink:
24 fôs 1. osztályos csoport, 27 fôs a 2.,
3., 4. osztályos csoport, valamint 24
fôvel kezdte meg a tanévet a tanulószobai csoport 5., 6., 7., 8. osztályos
tanulókkal. Igen magas ez a létszám is,
20 fôvel több, mint tavaly. A szülôi
igényeket figyelembe véve a napközbeni ellátásban résztvevô tanulóink
még du. 4 órakor is jelentôs számban
vannak itt az iskolában. A szakkörök
beindulásával, a szabadidô foglalkozásokkal szeretnénk még érdekesebbé
tenni a gyerekek délutánjait.
Szeptembertôl az igazgatóhelyettesi
feladatokat Borsóné Molnár Szilvia látja el.
Pályáztatás útján nyert felvételt
Somogyi Alexandra tanárnô, aki ettôl a
tanévtôl részmunkaidôben tanítja az
angol nyelvet.
Tóth Zoltánné saját kérésére ettôl a
tanévtôl a napköziben szeretné kifej-

teni tudását. Nyárainé Boromisza Klára kevesebb idôt lesz nyitva a könyvtárban, munkaidejének egy részét a
tanulószobás és napközis gyermekekkel fogja tölteni.
Június végéig és augusztus elejétôl
szorgos kezek azon munkálkodtak,
hogy felújított, szép termekben tanulhassanak diákjaink.
Itt köszönöm meg a baracskai Önkormányzatnak, aki a felújítást munkaerôvel és anyagilag is segítette, valamint Mészáros Györgynének és a
technikai dolgozóinknak kitartó munkáját. Kiemelem Korompai Ernô munkáját, aki a 6-os terem kivételével
kifestette a két elsô osztály, a 3. és a 4.
termét.
Nagyon köszönjük Marozsán Milán
5. osztályos tanuló édesapjának Marozsán Józsefnek, hogy az 5. osztály
termét a 6-os számút ingyen kifestette,
mázolta. El nem tudom mondani mekkora összeget spóroltunk meg ezáltal.
Ugyanitt új PVC padlóburkolattal
szépült a terem, melyet az Önkormányzat finanszírozott.
Köszönöm pedagógustársaimnak a
termek rendbetételét, dekorálását.
Remélem mindenki vigyáz majd a
termek tisztaságára, óvják a szándékos
rongálástól, és megbecsülik.
Az Önkormányzat mûfüves pályát
építetett az iskola parkjába. Nagyon
örülünk ennek a beruházásnak. Rendkívüli élmény volt, mikor iskolánk
összes tanulója egyszerre birtokba
vette a pályát. Színvonalasabbak lettek
testnevelés óráink, kisebb a balesetveszély, egészséges levegôn mozoghatnak tanulóink a hideg idô megérkezéséig. Bízom abban, hogy ezáltal
még egészségesebb, még edzettebb
tanulókat nevelhetünk. Nagy a varázsereje, itt du. 4 órakor is tele van a pálya boldog, futballozó, labdázó,
szaladgáló gyerekekkel.
Megoldódott az annamajori és a
kajászói gyermekek szállítása is a kimondottan erre a célra megpályázott
autóbusszal!
Boldog tanévet, szép napokat, és
sok-sok élményt kívánok, mind tanulóinknak, mind munkatársaimnak és a
szülôknek egyaránt.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

2009. október
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Óvoda, Egyház

ÓVODAI HÍREK

Megkezdôdött!
Szeptember 1-én megkezdôdött a 2009/2010-es nevelési év.
Az alkalmazottak körében személyi változások történtek. Légrádi Sándorné helyét sikerült betöltenünk. Molnárné Hôgyes Mariann már nem kezdte meg a nevelési
évet, mert kisbabát vár. Egy dajkánk pedig nyugdíjba vonult (Molnár Miklósné). 3 új kolléganôt köszöntöttünk:
Giricz Marianna óvó néni, Szmollényné Vasányi Rita
óvó néni, Mészáros Sándorné dajka néni személyében.
Csoportok és csoportlétszámok:
• Kiscsoport: 27 fô
Óvónôk:
Kiss Józsefné
Radicsné Bakonyi Beatrix
Dajka:
Balog Lászlóné
• Kis-középsô csoport: 24 fô
Óvónôk:
Végi Péterné
Szmollényné Vasányi Rita
Dajka:
Molnár Jánosné
• Nagy-középsô csoport: 25 fô
Óvónôk:
Kupiné Böcsödi Ildikó
Giricz Marianna
Dajka:
Huszárné Markovics Erzsébet

• Nagycsoport: 26 fô
Óvónôk:
Szeles Imre Zoltánné
Kedu Józsefné
Dajka:
Mészáros Sándorné
Pozitívumként értékeljük, hogy a nyár folyamán a csoportszobák tisztasági meszelése megtörtént.
A szülôk segítségével és az önkormányzat anyagi támogatásával májusban az udvari játékok nagy részét sikerült
felújítani. Ezúton szeretném megköszönni a szülôknek és
az önkormányzatnak a segítségét.
Szintén segítô szülôknek köszönhetô, a homokcsere a
homokozókban.
Két óvodai csoportnak (kiscsoport, és kis-középsô
csoport) sikerült új, modern és biztonságos óvodai fektetôket vásárolnunk. Bízom benne, hogy jövôre a másik két
csoportnak is sikerül beszereznünk.
A nevelési év kezdetén az elkövetkezendô feladatokhoz
jó egészséget kívánok kollégáimnak.
Köszönöm figyelmüket.
Tisztelettel:Végi Péterné
Tagóvoda-vezetô

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Szeretettel meghívjuk a Kidoboló kedves Olvasóit
az október 24-én 10 órakor kezdôdô lelkinapra templomunkba.
Egy hosszabb ebédszünet után délután is lesznek elôadások.
Egyéni beszélgetésre, gyónásra is lesz lehetôség.
A lelkinapot Nemeshegyi Péter jezsuita atya tartja,
aki évtizedeken keresztül volt Japánban misszionárius.

Nemeshegyi atya 86 éves, járja az
országot, szerencsénkre Baracskára is
eljutott már. Nagy öröm volt ôt látni,
hallani, ezért bátran biztatunk mindenkit, hogy jöjjön el 24-én!
A következô részlet ízelítô egyik
írásából:
„Mindig meghatódtam, amikor
egy-egy ember feliratkozott a keresztségre. Egyenként és személyesen beszélgettem mindnyájukkal, és amikor
láttam, hogy van hitük, igent mondtam a kérelmükre. Ezt mindig kitörô
örömmel fogadták. Azután eljött az a
nap is, a keresztség napja. Ott álltak
elôttem húszan, harmincan a keresztségre várók. Férfiak és nôk, nagymamák és kamasz fiúk, egyetemi tanárok és munkásemberek, meglett özvegyek és rózsabimbóként bimbózó
leánykák, férj és feleség, anya és gyer-

mekei. Egyenként léptek elém, és
feleltek a három kérdésre:
Hiszel-e az Atyában, mennynek és
földnek teremtôjében?
Hiszel-e Jézus Krisztusban, az ô
halálában és feltámadásában?
Hiszel-e a Szentlélekben, hiszed-e
az egyházat, az örök életet?
A válasz mindig az volt: hiszek, hiszek, hiszek. Az egyik mosolyogva, a
másik könnyes szemmel, a harmadik
elfogódottan, meghatottan suttogva,
a negyedik hitvalló módjára szinte
kiáltva – mindegyik a maga módján
megvallotta hitét: hiszek, hiszek, hiszek. A Szentlélek csodája ez. És azután végigcsorgott homlokukon bôségesen a keresztvíz.
Hatalmas élmény az ember számára a felnôtt korban fölvett keresztség. Élete itt új értelmet kap, új irány-

ba fordul. Mintegy négyszáz olyan
,,gyermekem” van Japánban, akik
számára engem használt föl Isten,
hogy vízbôl és Szentlélekbôl megszülessenek az ô gyermekeiként. Minden
évben karácsonykor levelet írok
mindegyiküknek és örömmel olvasom válaszaikat. Rengeteg szép élményt tudnék elmondani ezekrôl a
gyermekeimrôl.
Megkereszteltem egy ötven egynéhány éves festômûvészt. Életvidám,
energikus ember volt. Mindjárt igen
aktív szerepet vállalt a plébániai életben. Karácsonykor hatalmas mûvészi
betlehemet tervezett és készített el a
templomban. Keresztsége után kb.
egy évvel súlyos baleset érte ezt a mûvészt. Leesett egy magas állványról, és
oly szerencsétlenül ütötte meg a
nyakcsigolyáját, hogy nyakától lefelé
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Egyház, Olvasói sorok

egész teste teljesen megbénult. Gyakran meglátogattam betegágyán, a plébániáról hetenként vittük neki az Oltáriszentséget. Zokszó nélkül, békésen viselte szenvedéseit. Egy évvel
a baleset után elkezdett a szájával képeket festeni. Felesége segített neki.
Ezek a képei még sokkal szebbek,

mint régebbi alkotásai. Máriát, Jézust, gyermekeket japán stílusban
fest: és képeibôl csupa derû, csupa
kedvesség árad. Tavalyelôtt meglátogattam, két óra hosszat beszélt szakadatlanul, csillogó szemmel, nevetgélve. Csak egyszer lábadt könnybe a
szeme, amikor azt mondta: de szeret-

2009. október

nék még egyszer abba a templomba
eljutni, ahol megkeresztelkedtem.”
Megkezdôdött a hitoktatás, szeretettel várjuk a gyermekeket!
A hitoktatás rendje a templomi
hirdetôtáblán olvasható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

OLVASÓI SOROK

Fôzôverseny Martonvásáron
Martonvásár önkormányzata fôzôversenyt rendezett a
Postakocsi Vendéglôvel közösen szeptember 12-én a
környezô települések közösségeinek és civil szervezeteinek
részvételével. A rendezvény tisztelgésül szolgált az ez év
tavaszán balesetben elhunyt
Szigeti Miklós emlékének, aki ezt
a versenyt megálmodta és tavaly
elsô ízben megrendezte.
Az önkormányzatunk csapata – a dolgozók saját költségén – a sok különbözô pörkölt
között meglepetéssel készült, amit
az étek neve „Baracskai titok” is
jelzett. Már a fôzés során is sok érdeklôdôt vonzott, hogy valami
más készült, nem a szokványos
bogrács-ételek egyike. Végül nagy
örömünkre az utolsó cseppig elfogyott a 40 literes bográcsban fôtt
lecsós gombánk, ami azért a hús-

evôknek sem okozott csalódást, mert 7 kg sertéscombot is
tartalmazott a zöldségfélék meg 2 liter tejföl mellett. A
verseny gyôztesét nem zsûri választotta, hanem az eladott
kóstoló-adagok száma határozta meg.
Csapatunk (amelynek zászlaját egyik
kolléganônk tervezte és készítette) a 88
kiosztott adaggal
elsô helyen végzett.
Reszkessetek férfiak, a 2010-es baracskai falunapon
mi is benevezünk a
fôzôversenyre!

Látogatóban voltunk
Az ember 60 év felett gyakran
visszatekint a múltba, és felidézi a régi szép emlékeket…
Mikor még mi is gyerekek voltunk
és iskolába jártunk… Visszagondolunk régi diáktársainkra, az együtt elkövetett diákcsínyekre és persze tanárainkra. S ki ne emlékezne közülünk Pentz tanár nénire, a szigorú, de
igazságos, mindig céltudatos pedagógusra? Gyermekkori barátnômmel és
nôvéremmel (akinek osztályfônöke is
volt) elhatároztuk, hogy felkeressük
szeretett tanárnônket. Telefonos bejelentkezés és egyeztetés után türelmetlenül vártuk a napot, a találkozást.
Legnagyobb meglepetésünkre már a
folyosón várt bennünket kitárt karokkal. A találkozás mindannyiunk
szemébe örömkönnyeket csalt. Ica
néni szeretettel invitált minket a la-

kásába, s kedvesen kínált kávéval,
süteménnyel. A beszélgetés lávaként
indult meg közöttünk, mintha nem is
telt volna el közben 40–50 év. Bámulatba ejtô memóriával mesélt a
múltról, szülôfalujáról, az iskoláról,
tanítványairól, régi diákszerelmekrôl.
ôszinte csodálattal ittuk minden szavát, mint egykor azokon a felejthetetlen magyar és történelem órákon.
Tájékozottságát a világ dolgairól sok
ember megirigyelhetné. Ma is figyelemmel kíséri kis falunk sorsát (rendszeresen olvassa a Kidoboló-t is), érdeklôdik a régi szomszédok, ismerôsök felôl, tanítványairól. Név szerint
emlékezik szinte mindenkire. Egész
lényébôl derû, megelégedettség, az
élet szeretete árad. Az idô szinte repült, s nem fogytunk ki a mesélni va-

Az Önkormányzat
nôi különítménye

lóból. A hosszúra nyúlt beszélgetés
után aggódva kérdeztük, hogy nem
fáradt-e el túlságosan? Ica néni mosolyogva mondta: „Tudjátok gyermekeim, nekem minden nap ünnep,
amikor régi ismerôsökkel, kedves
tanítványaimmal találkozhatok. Mivel nekem nincsenek gyermekeim, ti
vagytok az én lelki gyermekeim!”
Drága Ica néni! Hálásan megköszönjük, hogy szigorú, de melegszívû
pedagógusként tanárunk volt, s mi a
tanítványai lehettünk!
További jó egészséget és még nagyon sok szép „ünnepnapot” kívánunk!
„Annál nincs nagyobb öröm, mint
valakit megtanítani valamire, amit
nem tud és nagyobb jótétemény
sem!” (Móricz Zsigmond)
Tisztelettel és szeretettel:
Böcsödi Miklósné (Papp Ibolya)
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Közérdekû

2009. január 1-tôl már kötelezô
a LAKÁS ZÖLDKÁRTYA kiváltása!

Új hír!
E cikket ajánlom minden Ingatlanszakér tônek, közvetítônek, építésznek, építtetônek, eladónak, bérbeadónak, és érdeklôdônek, akinek fontos a környezete!
Rohanó világunkban újabb és újabb fogalmakkal is meg kell ismerkednünk, olyanokkal mint épületenergetika, vagy lakás
zöldkártya. Oda kell figyelnünk energiafogyasztásunkra, tudatosan és hatékonyan
kell felhasználnunk azt. 2006-ban az EU
országai azt a célt tûzték maguk elé, hogy
2020-ig mintegy 20 %-kal csökkentik
energiafelhasználásukat. Közismert, hogy
az Unióban az épületek fûtésére és hûtésére fordított energia átlagosan az összes
energiafelhasználás 40 %-át teszi ki, ezért
az új építésû épületek tervezésénél már a
lehetô legmagasabb energetikai osztályba
való besorolást kell megcélozni, a meglevô
épületállomány energetikai korszerûsítése
pedig elengedhetetlen.
Az épület, illetve lakás energetikai minôségének dokumentuma az épületenergetikai tanúsítvány, vagy épület, lakás zöldkártya.
Ki jogosult a ZÖLDKÁRTYA kiadására?
• aki épületenergetikai szakértôi névjegyzékben szerepel, erre jogosultsággal
rendelkezô mérnök.
Miért elônyös Önnek a ZÖLDKÁRTYA
megléte?
• a tulajdonos az ingatlan energiatakarékos jellegét magasabb eladási árban, illetve
magasabb bérleti díjban érvényesítheti.
• a vásárlónak, illetve bérlônek megnô a
bizalma az ingatlan iránt – garanciát kap –,
illetve alacsonyabb összegû szolgáltatói
számlákat kell majd fizetnie, csökken a
gáz, a villany fogyasztása!
Mikor készítessünk ZÖLDKÁRTYÁT?
• új épület építésekor, amelynek jogerôs
és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyét a 7/2006 rendelet hatálybalépését
követôen (2006. szept. 1.) indult eljárásban adták ki, kötelezô elkészíttetni a tanúsítványt. Errôl az építtetônek (tulajdonosnak) kell gondoskodni, legkésôbb a

használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).
• adás-vétel elôtt, vagy
• bérbeadás elôtt, hogy passzusunk is
legyen, hogy jó energetikai minôségû az ingatlanunk (pl. ház, panellakás, társasház egy
lakásában elvégzett korszerûsítések után). A
tanúsítvány elkészíttetésérôl a tulajdonosnak kell gondoskodni, és azt a szerzôdés
megkötését megelôzôen, de legkésôbb a
szerzôdéskötésig a vevônek át kell adni, a
bérlônek meg kell mutatni (ajánlás).
• felújítás elôtt
(épületszerkezeti–utólagos hôszigetelés,
ablakcsere, valamint épületgépészeti korszerûsítés–fûtési illetve melegvizes kazán cseréje, tüzelôanyag váltás (pl. gázról fára).
A tanúsítás során az épületet, lakást valamely energetikai minôségi osztályba (A+Iig) kell besorolni. (Tudta-e, hogy a jelenlegi
energetikai szabványban átlagos követelményt kielégítô „F” kategóriás ás sz energiatakarékos „A” kategóriás, 100 m2 alapterületû lakóépület éves fûtési költségének
különbsége akár 120 000 Ft is lehet?)

Ezt a TANÚSÍTÁST mérnöki irodánk magas színvonalon, rövid határidôvel, kedvezô díjazással (a forgalmi
érték mindössze 0,1–0,3%-áért) elkészíti.
Vállaljuk:
• Új házak
• Meglevô házak
• Társas házak
• Lakások
• Középületek
• Panelok
• Üzletek, Irodák stb. energetikai tanúsítását.
• Javaslatot adunk energetikai korszerûsítésre, felújításra.
…hogy otthona takarékosabb legyen.

Tisztelettel várjuk megrendelésüket:
„+A” Mérnök és Szakértôi Iroda
E-mail: greenepenerg®indamail.hu
Mobil: (06-20) 436-3242
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Fájdalommal tudatjuk, hogy GRIGOR JÁNOS hosszú betegség után
55 éves korában szeptember 11-én elhunyt.
Szeretett halottunktól a Baracskai Református temetôben veszünk végsô búcsút
szeptember 25-én 15.00 órakor. A gyászoló család
Szomorúan vettük tudomásul, hogy barátunk, kollegánk,
a Baracskai Polgárôrség alapító tagja, Grigor János hosszú betegség után
55 éves korában elhunyt. A család gyászában osztozunk.
A Polgárôrök

Buszmenetrend
Alba Volán Zrt. Helyi járatok
Érvényes: 2009.08.17-tôl. Frissítve: 2009.08.17.

VASÚTI MEGÁLLÓHELY*

SPORTPÁLYA**

03:40
04:40
05:40
06:05
06:35
07:35
08:35
11:35
12:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:35
19:35
20:35
21:35
22:35
23:35

03:25
04:10
05:10
05:50
06:15
07:10
08:05
11:05
12:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:05
22:05
23:05

munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
naponta
munkaszüneti napokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
naponta
munkaszüneti napokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

*idô
00
02
04
06
08

megállók
Vasúti megállóhely
Alcsútdobozi útelág.
Kossuth u.
Községháza
Sportpálya

**idô
00
02
04
06
08

megállók
Sportpálya
Községháza
Kossuth u.
Alcsútdobozi útelág.
Vasúti megállóhely

Az interneten található menetrendet
lakossági igényre közreadta:
Becseiné Etelka

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
26–27.: Martonvásár
OKTÓBER
3–4.: Ráckeresztúr;
10–11.: Ercsi;
17–18.: Martonvásár
23–24–25.: Ráckeresztúr;
31.: Ercsi
NOVEMBER
1.: Ercsi;
7–8.: Martonvásár
Telefonszámok:
Martonvásár: (22) 569-146
Ráckeresztúr: (25) 455-812
Ercsi: (25) 505-790
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Hirdetés, Impresszum

RETRO buli
a Faluházban!

Október 17.

19.00–23.00-ig

Tréfás táncverseny
Karaoke
Belépő: 600 Ft

A helyszínt a Test-Őr 2004 Vagyonvédelmi Kft.
biztosítja. (Baracskai Muay-Thai box klub)

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

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

Kidoboló

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

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: október 14.,
várható megjelenés: október 30-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
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