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KÉPVISELÔ-TESTÜLET
Március 30-án éjszakába nyúlóan ülésezett a képviselô-testület. Több rendelet felülvizsgálatára, illetve újjáalkotására került sor és számos egyéb aktuális téma volt napirenden. Az ülésen
minden képviselô részt vett, hallgatóság nem volt.
• A meghívó szerinti napirendi pontok között szerepelt a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása. E témát azonban levette a testület a
napirendrôl, mivel április 5-e a pályázat
benyújtási határideje, és a képviselôk
többsége úgy látta célszerûnek, hogy a
pályázati határidôt követôen egyszerre kerüljön az összes pályázat elbírálásra, amikor a pályázatokba is betekintést
nyerhet. (A napirendi pont tárgyalására szavazott: dr. Herczeg József, tartózkodott: Szûcs Norbert.)
• Szintén lekerült a napirendrôl a
képviselô-testület 4 éves gazdasági programjának tárgyalása. A testület elfogadta a PIT. Bizottság véleményét, hogy a képviselôk ápr. 7-ig juttassák el javaslataikat, kiegészítéseiket
a körjegyzôhöz, s a téma a kibôvített
elôterjesztéssel kerüljön a következô
ülésen napirendre.
– Mint az elôzô Kidobolóban már megjelent, a kábeltelevízió szolgáltatást a
UPC Magyarország KFT. vette át településünkön. Miután a PIT Bizottság
elôzetesen tárgyalt a sajtókapcsolati
igazgatóval a változásokról, a testületi
ülésen résztvevô UPC képviselôvel megegyezés született a mûködtetéshez szükséges fejállomás áthelyezésének megoldásról és a jelenlegi helyre vonatkozó
bérleti díjról.
• A rendôrség beszámolója egyhangú
igen szavazattal került elfogadásra. A beszámoló tárgyalásán – mely statisztikai
adatokkal alátámasztva hiteles és átfogó
képet adott a rendôrkapitányság munkájáról, eredményeirôl, nehézségeirôl,
a település bûnügyi és közbiztonsági helyzetérôl, a közbiztonság érdekében megtett intézkedésekrôl – jelen volt a Gárdonyi Rendôrkapitányság
vezetôje, a kapitányság bûnügyi
osztályvezetôje és a Martonvásári
Rendôrôrs parancsnoka. Kérdésre elmondták, hogy a helyi polgárôrséggel
megfelelô az együttmûködés és az in-

formációáramlás is jó.   Elsôsorban
a fokozott ellenôrzések, kiemelt akciók alkalmával kerül sor közös
szolgálatellátásra.
A
térfigyelô
kamerarendszerek mûködtetésérôl az
a tapasztalata a rendôrségnek, hogy
egyfajta bûnözés kiszorító hatással bír.
Amennyiben anyagi lehetôsége van rá
az önkormányzatnak és a jogi hátteret
biztosítani tudja, szakmailag támogatják a felszerelésüket. A testület kérte a
rendôrség segítségét abban, hogy a 7-es
fôközlekedési úton kerüljön visszaállításra a 7,5 to. súlykorlátozás, a táblák
legyenek visszahelyezve.
•A
szervezett
keretek
közötti
mûködésre vonatkozó helyi speciális
szabályozás kialakítását hosszasan tárgyalta a testület és egyhangú igen szavazattal került elfogadásra a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat.
• Szintén nagy körültekintéssel került
sor a szociális ellátásokról szóló rendelet újjáalkotására, ugyanis e rendelet alapján nyújtható támogatás a rászorultaknak. A segélyezések elbírálását a
polgármesterre ruházta át a képviselôtestület. Mivel a költségvetésben meghatározott keretösszeg áll rendelkezésre segélyezésre, részletes eljárási szabályokat kellett megfogalmazni az igazságos felhasználásra. Minden segélyezési formát úgy kellett szabályozni és
pontosítani, hogy a valóban rászorulók igénybe tudják venni, de bizonyos
juttatásnak például kritériuma, hogy
a lakókörnyezet elfogadható legyen.
Így például a törvényi szabályozásnak
megfelelôen a helyi rendeletben is szerepel a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként, hogy az ellátás jogosultja biztosítsa lakókörnyezetének rendezettségét, amit az illetékes
ügyintézôk ellenôriznek. (Az általa lakott házat, lakást tartsa tisztán, az udvart, kertet tartsa rendben, s a ház elôtti
járda, közterület, csapadékvíz elvezetô
árok tisztántartásáról is folyamatosan
gondoskodjon.)
• Megtörtént a talajterhelési díjra vonatkozó rendelet felülvizsgálata is. A
rendelet azokra terjed ki, akik nem
veszik igénybe a közcsatornát. A szorzók alapján a talajterhelési díj összege:
180 Ft/m3. A talajterhelési díj megfize-

téséhez az érintetteknek 2004. óta bevallást kell tenni az önkormányzat adóhatóságánál. A körjegyzô tájékoztatása
szerint kevés bevallás történt, így ezen a
területen is szükséges lesz a szolgáltatóval egyeztetett felülvizsgálat.
• Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díja 2011. április 5-i hatállyal az alábbiak szerint került módosításra:
– Összkomfortos lakás havi lakbérének mértéke: 400 Ft/m2
– Komfortos lakás havi lakbérének
mértéke: 300 Ft/m2
– Komfort nélküli lakás havi lakbérének mértéke: 200 Ft/m2
– Az egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) havi bérleti díja:
200 Ft/m2.
• Az önkormányzat hosszú távú Sportkoncepcióját egyhangú igennel fogadta
el a testület.
• Elfogadásra került az Építéshatósági Társulási Megállapodás. Az elsôfokú
építésügyi hatósági jogkört továbbra is
Martonvásár Város Önkormányzatának jegyzôje látja el Baracskára vonatkozóan is. Az elôzô évek feladat-ellátási költségeinek végleges elszámolásához
és a következô évi díjakra vonatkozó tájékoztatásról is fogalmazott meg elvárásokat a testület.
• Egyhangú igen szavazattal került elfogadásra a Kidoboló Szabályzat, mely
tartalmazza az újság szerkesztésére és
megjelentetésére vonatkozó kritériumokat. (ld. 5.old.)
• Elfogadta a testület a községi könyvtár elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóját. Elhangzott, hogy jó lenne ideális, végleges helyet találni a könyvtár számára, ahol olvasósarok is kialakítható lenne, megoldódna az internetes elérhetôség, s nagyobb összeget kellene biztosítani új könyvek beszerzésére. A polgármester ismertetett egy megoldási lehetôséget, melynek véghezviteli lehetôségére a következô ülésre
elôterjesztés készül.
• Döntés született az óvodától és iskolától történô hulladékelszállításra vonatkozó szerzôdésben foglaltak elfogadásáról.
• Kiegészítésre került a Faluház bérleti díja. A hulladékelszállításra vonatko-
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zóan alkalmanként áfával együtt 350 Ft
díjat köteles fizetni a bérlô, ami 1 db
hulladékgyûjtô zsák és annak elszállítási díját tartalmazza.
• A település rendezettségét, szépítését segítô társadalmi munka felajánlás elfogadásáról, munkaeszközök
beszerzésérôl született döntés.
• A PIT Bizottság javaslatára a testület úgy határozott, hogy felkéri a szolgáltatót ellenôrizze le az ingatlanokon
a vízvételi rendszer szabályszerûségét a
visszafertôzôdés elkerülése érdekében.
• Jóváhagyásra került a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv, ami szerint
az év folyamán nem kerül sor közbeszerzési eljárásra.
• A Belügyminisztérium valamint a
Fejér Megyei Kormányhivatal állásfoglalására tekintettel 5 igen és 1 nem
szavazattal támogatta a képviselôtestület Martonvásár Város Önkormányzat Képviselô-testületének felterjesztését, mely szerint Ercsi Kistérség Martonvásár Kistérségre változzon, s ennek megfelelôen a székhely
Martonvásár legyen. (Nemmel szavazott: dr. Herczeg József.) E napirendi
pont tárgyalásakor dr. Mayer András
távozott az ülésterembôl, a szavazáskor
már nem volt jelen, a testület 6 fôvel
folytatta a munkát.
• Ugyancsak a Belügyminisztérium valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal állásfoglalására hivatkozva nem támogatta a testület Ercsi Város Önkormányzat Képviselô-testületének Ercsi
Kistérség elnevezésének és székhelyének fenntartásáról szóló felterjesztését. (Igennel szavazott: dr. Herczeg József.)

• A Kistérségi Társulási Tanács munkaszervezeti integrációja ismét napirendre
került. A Belügyminisztérium és a Fejér megyei Kormányhivatal tájékoztatójára alapozva a képviselô-testület 5 igen
és 1 nem szavazattal hozzájárult, hogy
a Szent László Völgye Kistérségi Társulási Tanács döntéseinek elôkészítését
és feladatainak végrehajtását a jövôben
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselô-testületének hivatala lássa
el. (Nemmel szavazott: dr. Herczeg József.)
• Az óvodai játékok felülvizsgálatára és
szabványosítására 350 000 Ft + ÁFA
összeget hagyott jóvá a testület a költségvetési tartalék terhére.
• Az óvoda egyik csoportszobájának nyári szünidôben történô
mûpadlózására – szintén a költségvetési tartalék terhére – az árajánlat szerinti
254 580 Ft-ot biztosítja a testület.
• A képviselô-testület jóváhagyta a
mûfüves pálya használatára alkalmazott
díjakat. Meghatározásra került a pályagondnok díjazása is. A pályahasználati
díj óránként áfával együtt 4 000 Ft, esti
világítás 1 000 Ft óránként. Egyúttal
megbízást kapott a polgármester, hogy
a környéken lévô mûfüves pályák bérleti díjairól szerezzen információkat.
A pályát rendszeresen használók részére
kedvezményt nyújt a testület. A 11. alkalommal a pályahasználati díjból csak
a pályagondnok járulékokkal növelt díját, és amennyiben igénybe veszik a világítás díját kell megfizetni.
• A PIT Bizottság javaslatára a testület
megbízta a polgármestert, hogy az óvodai ereszcsatornavíz elvezetésének megoldására szakértôtôl kérjen véleményt.

Közlemény
Tisztelt Lakosság! A szemétszállítással kapcsolatban az alábbiakra hívjuk
fel a figyelmet:
• Azoknál az ingatlanoknál, ahol egy kukányi mennyiségnél több háztartási
hulladék keletkezik hetente, a többletet csak matricával ellátott zsákban
szállítja el a szolgáltató. Matrica 319 Ft-ért kapható Baracskán a Faluházban
munkanapokon keddtôl péntekig 8–12 óráig Cseh Attilánénál.
• A kukákra feltétlenül ragasszák fel a szolgáltató által kiküldött citromsárga
színû éves matricát, mert csak akkor szállítják el, ha rajta van.
• A „házhoz menô szelektívgyûjtés” során a mûanyag zsákokba csak
ásványvizes és üdítôs PET palackokat helyezzenek, az egyéb színes mûanyag
flakonokat a kukába szíveskedjenek helyezni!
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• Az ajándékozási szerzôdés szerint elfogadásra került a Németjuhász
Fajtamentô Állomás által felajánlott németjuhász kutya, melyet a testület továbbajándékoz a Közép-dunántúli Országos BV. Intézetnek.
• A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû
Beruházó és Lebonyolító Intézményi
Társulásba dr. Mayer András képviselôt
delegálta a testület.
• Megbízást kapott a polgármester, hogy a Futapest Clubbal a testület korábbi döntése szerint kösse meg a
szerzôdést.
• Tájékoztatást kapott a testület, hogy
az M7-es autópályára Kajászó és Baracska felöl lévô útfeljárók nem felelnek meg a szabályoknak, ezért felmerült lezárásuk vagy átépítésük szükségessége. A megoldás érdekében folynak
az egyeztetô tárgyalások.
• Egyebek napirendi pontban a polgármester az alábbi ismertetéseket adta:
– Írásban kérte az OTP-t, hogy
szereljen fel a településen egy
bankautomatát. Mivel hosszabb ideje nem válaszoltak, egy másik pénzintézetet keresett meg a kéréssel.
– Kb. 2-3 hét múlva kezdôdik a volt
szeméttelep rekultivációja.
– Megrendelte a forgalomszabályozó
(stop) táblákat, melyekre a költségvetésben van fedezet.
– Következô héten megkezdôdik a
Váli-víz medrének kotrása, a két part
egy szintre lesz hozva.
• Az önkormányzat által korábban
nyújtott kamatmentes támogatás egy
része nem került visszafizetésre. Ezért
döntés született, hogy ügyvédi megbízással történjen törvényes eljárás a nem
fizetôkkel szemben.
• A képviselô-testület úgy döntött,
hogy a Civil pályázatok elbírálásáig a
Sportegyesületnek és a Polgárôrségnek
–  folyamatos mûködésük érdekében – a
tavalyi összegnek megfelelô támogatás
idei évben idôarányos része kerüljön kifizetésre május 1-jéig. (A döntés meghozatalánál tartózkodott: dr. Herczeg
József.)
• A Kozma Ferenc Általános Iskola
emeletes épülete nyílászáróinak cseréjére vonatkozó pályázat benyújtásáról,
az önrész vállalásáról született döntés.
• Megbízást kapott a PIT Bizottság,
hogy az önkormányzat adó jellegû
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kintlévôségeirôl,
azok
összegérôl,
valamint a behajtásra vonatkozó
intézkedésekrôl, eredményességérôl június 30-áig tájékozódjon a körjegyzônél,
s tegyen javaslatot a testület felé a behajtásokhoz szükséges további intézkedésekre.
• A képviselô-testület április 30-áig
kéri a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Irodától az elmúlt évek
pontos pénzügyi elszámolását Baracska vonatkozásában, valamint a tételes
kimutatást, hogy önkormányzatunknak milyen fizetési kötelezettsége van a
2011-es évre.
• Képviselôi bejelentések:

??

– A régi Országúton a kerékpárútnál
2 oszlop ki lett fûrészelve. Az egyik a
gyógyszertár elôtt, a másik a kishídnál és ott járnak át az autók. Mivel
gépjármûforgalom esetén balesetveszélyes a kishíd, meg kellene találni a tettest, aki a rongálást elkövette. Az oszlopokat vissza kell helyezni és a folyó mellé is kell tenni, hogy
be ne csússzon valaki.
– A helyi utakon kialakított bukkanókat közbiztonsági okból át kell festeni.
– A 7-es útról nyíló földúton
Martonvásár felé sok a szemét, el
kellene szállíttatni.

Köszönjük a jelentôs mennyiségû zöldnövény felajánlást
Kertmegi Sándor úrnak. A tôle kapott örökzöldekkel kipótoltuk az Emlékpark és játszótér melletti tujasor hiányos részeit,
valamint az óvodások részére készülô kreszpálya köré és a községháza udvarára is tudtunk telepíteni belôle.
Sajnos alig az ültetés után 2 héttel a községháza udvaráról több
elültetett tujacsemetét kiloptak, s a közterületekre kiültetett
tavaszi virágokat is kiszedték helyükrôl. Felháborító, hogy míg
egyesek a község közterületei és épületei környékének szépítésén dolgoznak, mások eltulajdonítják azt.

?
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– A Temesvári utca végén elviselhetetlen a por a vasútépítés miatt, intézkedés szükséges.
Zárt ülésen lakáskérelem elbírálására került sor. Jelenleg nincs az önkormányzatnak kiutalandó üres bérlakása,
ezért a kérelmezô a lakásnévjegyzékre
került felvezetésre.
Április 14-én együttes ülést tartott Baracska község és Kajászó község képviselô-testülete. (Az ülésen
nem volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselô.) Elsô napirendi pontként
a körjegyzôség 2010. évi költségvetésének módosítása, másodikként pedig a
2010. évi költségvetési beszámoló került tárgyalásra. A módosítást és a beszámolót is egyhangú igen szavazattal
fogadta el mindkét testület.
A képviselô-testületi ülések jegyzô
könyvei és a megalkotott rendeletek,
szabályzatok megtalálhatók Baracska honlapján és a körjegyzôség titkárságán ahol az elôterjesztések is
megismerhetôk.
Becsei Andrásné
alpolgármester

POLGÁRMESTERI SOROK

Mint azt korábban jeleztem és bizonyára Önök is észrevették,
megkezdôdött a Váli víz medertisztítása. Elsô ütemben
a mederbôl kikotrásra kerül az iszap, a nád, és a mederbe
belenôtt fák, és bokrok pedig kiirtásra kerülnek. Miután ez
megtörtént, a kikotort iszap némi száradás után a parton
elegyengetésre kerül. Mire ezen sorokat olvassák, már
valószínûsíthetôleg az elsô ütem befejezôdik. A vízügyi
igazgatóságtól kapott tájékoztatás szerint a második ütem
végsô befejezési határideje és ezáltal a munkának a végsô
befejezési határideje május 15. A vízrendezéshez tartozó hír
az is, hogy segítséget kaptunk a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézettôl. Ezen segítség keretében
kitisztításra kerül a kis kanális. Levágásra kerülnek a parton
és a mederben lévô bokrok és természetesen a nád is, a
meglévô egy-két fa pedig felnyírásra kerül. Ezzel a munkával
párhuzamosan kitakaríttatjuk a kis kanális és a Templom köz
által közrefogott, posta mögötti területet is.
Már elkezdôdött és tovább folytatódik az általános iskola
parkjában lévô két kis erdô aljnövényzetének kivágása. Ha
marad még idô és energia, akkor pedig cél a Gábán kitakarítása.
Az elôzô szám megjelenése óta a kistérségi fenntartású
általános iskolánk nyílászáróinak cseréjéhez pályázatot
nyújtottunk be. A pályázat eredményérôl a késôbbiekben
tájékoztatom Önöket.
Nem jó hír, de mondhatni évek óta visszatérô jelenség, hogy
alighogy kiültettük az elsô néhány virágot az emlékparkba

és pótoltunk néhány tuját, rövidesen el is tulajdonítottak
belôlük. Nehezen tudom megfejteni, ha valaki elvisz 11 db
tuját és 54 db árvácskát, abban mi örömét leli. Tud-e örülni
annak a virágnak vagy annak az örökzöldnek, amit nem ô
vett, amit nem ô ültetett, hanem lopott. Vajon ha nem a
kertjébe vitte az 54 db árvácskát, hanem mondjuk a temetôbe
a szeretteire, vajon a szerettei nem forognak-e a sírjukban?
Reményeim szerint április 29-étôl megkezdôdnek a játszótér
második ütemének az építési munkálatai. Ez azt jelenti,
hogy másfél méter szélességben, összesen 236m² térkô
burkolatot építünk, fákat és bokrokat ültetünk, valamint
elhelyezésre kerül egy darab ivókút. A munkálatok várhatóan
két hetet vesznek igénybe. Kérem ezen idô alatt, tekintettel
a balesetveszélyre, a játszóteret ne használják! A rablóknak
üzenem, hogy az építôanyagokat ôrizni fogjuk!
Szépen lassan mindenki rájön, hogy a hulladékgyûjtô
edény vásárlás alól nem lehet kibújni. Az elmúlt két hétben
többen vásároltak hulladékgyûjtô edényzetet. Köszönöm
a megértésüket. Persze ezzel nincs vége a folyamatnak,
hiszen továbbra is vannak, akik fülük botját sem mozgatják
a kukavásárlásra, pedig május 4-étôl zsákban nem szállítjuk
el a szemetet. Május 6-án pénteken lehet még utoljára
hulladékgyûjtôt vásárolni a Faluházban, utána mindenkinek
saját magának kell az edényzetet beszerezni.
Boriszov Zoltán
polgármester
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Kivonat

a Kidoboló Szabályzatból:
A sajtótermék tartalmára
vonatkozó általános szabályok
• Az újságban lehetôséget kapnak
a helyi civil szervezetek, szerve
zôdések és egyesületek, hogy bemutathassák mûködési területüket,
munkájukat, programjukat, és tájékoztatást adjanak rendezvényeikrôl.
(12-es betûmérettel, maximum 1
gépelt oldal terjedelemben.)
• Teret kapnak a rendôrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai, közérdekû tájékoztatói.
• A helyi egyházak beszámolhatnak egyházközségük jelentôsebb
eseményeirôl és közzétehetik a rendezvényeikre szóló felhívásokat.
(12-es betûmérettel, maximum 1
gépelt oldal terjedelemben.)
• Kegyeleti
köszönetnyilvánítás
megjelentetésére maximum 25 szó
terjedelemig adott a lehetôség. (Az
ezt meghaladó terjedelem a hirdetési díjazás szerint.)
• Hirdetések, reklámok megjelentetésére a külön rendeletben meghatározott díjazás alapján kerülhet sor. (Ez vonatkozik az egyéb
évfordulós
megemlékezésekre,
köszöntôkre is.)
• Az olvasói sorok rovatban
lehetôséget kap a lakosság, hogy
a településsel, annak valamely közösségével kapcsolatosan olyan tanulságos, érdekes, eseményrôl,
rendezvényrôl, tapasztalatról tegyen közzé információt, véleményt,
élménybeszámolót, amely kuriózum, ezért közérdeklôdésre tarthat
számot. (12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.)
• Amennyiben egy – az olvasói sorokban leközölt – véleménynyilvánítással az esetleges érintettek nem
értenek egyet, a téma megválaszolására, reagálására, egy alkalommal
van lehetôség ugyanabban a témában.
• Az újság nem ad teret a személyiségi jogot sértô, trágár kifejezéseket
tartalmazó, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint a pártpolitikai írásoknak.
• Névtelen levelek közzétételére
nincs lehetôség.
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KÖRJEGYZÔI SOROK

„KÖSZÖNETEMET FEJEZEM KI” azoknak, akik ismételten úgy gondolták,
hogy a köz szépítésére szánt – közterületre, az önkormányzat épülete udvarára
elhelyezett – árvácskákat és tujákat azért tették ki az önkormányzatnál dolgozók,
hogy az szinte a kiültetést követôen azonnal magánszemélyek kertjében vagy éppen
a hozzátartozóik sírján díszelegjenek. Nem tudom, de nem is akarom megtudni,
hogy milyen boldogság volt az annak/azoknak, aki/akik kiszedett/kiszedtek és
elvitt/elvittek összesen 54 db árvácskát és 11 db tuját. Milyen érdekes, hogy az/azok
az ember/emberek, akirôl/akikrôl beszélek szoktak a legjobban felháborodni azon,
ha ôt/ôket bármilyen módon megkárosítják, vagy elhunyt hozzátartozója sírjáról
lelopják a virágot. Milyen érdekes, hogy egyesek bort isznak és vizet prédikálnak.
Az a meglátásom, hogy az állampolgárok többsége örül annak, ha szépül a
település, ha a szemetet kihelyezett szemetesládába helyezhetik, ha elviszik a házuk
elôl a kukát, ha szelektíven tudják gyûjteni a hulladékot, ha az ingatlanuk, illetve
az ingatlanuk elôtti közterület, árok rendezett, ha kulturált környezetben élünk.
Véleményem szerint annak, aki nem épít, nincs joga rombolni sem, hiszen építeni
sokkal nehezebb, mint rombolni.
Mi lenne velünk, a környezetünkkel, ha mindenki csak a mások által épített
dolgokat rombolná, csúfítaná. Miért nem becsüljük meg azt, ha valaki – akár
még mondhatni helyettünk is tevékenykedve – szép, emberhez méltó környezetet
szeretne maga körül. Miért nem becsüljük mások munkáját, energiáját! Azok,
akiknek a „köszönetemet fejezem ki” véleményem szerint lelkileg igen szegény és
sérült emberek, sajnálatra méltóak.
Ezzel a pár sorral csupán azt szerettem volna elérni, hogy aki magára ismer és
egyetért a leírtakkal, - amilyen csendbe elvitte, olyan csendben vissza is hozza
az általa eltulajdonított „közvagyont”. Ígérem, ha ez megtörténik, (mert esetleg
megszólal a lelkiismeret!) a következô Kidobolóban errôl is tájékoztatást adok.
A becsületesen gondolkodó többség nevében:
Szeleczkyné Szabó Katalin
körjegyzô

Vállalkozók adózásáról
Tisztelt Vállalkozók!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy
Baracska Önkormányzat Képviselôtestülete a helyi adórendeletet 2010.
évben akképp módosította, hogy a
Helyi iparûzési adó mértékét 2011.
évtôl 1,7%-ra csökkentette. (14/2010.
XII.10.)
A 2009. évrôl benyújtott iparûzési adóbevallás, mely végrehajtható okiratnak (Htv. 41. § (1)) minôsül, tartalmazta a 2010. 09. 15-i esedékességû, valamint a 2011. 03. 15-i esedékességû
elôlegrészleteket is, melyek természetesen az akkor hatályos adómértékkel
(2%) kalkulálva kerültek bevallásra.
Ezek az elôlegek automatikusan terhelésre kerültek, errôl Fizetési felhívásban
is értesültek. A 2010. évi iparûzési adó
bevallás   – melynek benyújtási és megfizetési határideje 2011. május 31. –
nyomtatványon szereplô elôlegfizetési
idôszakok elôlegrészletének megállapí-

tásánál vegyék figyelembe a fentieket
(könyvelôk tájékoztatása az adómérték
változásról).
Tájékoztatásul közöljük, hogy adóbevallás benyújtására alkalmas nyomtatványok Baracska internetes honlapján
megtalálhatók az alábbi elérési útvonalon:
www.baracska.hu/Letöltések/Nyomtatványok/Helyi adók/
– Iparûzési adó bevallás 2010. évrôl
– Vállalkozók kommunális adója bevallás 2010. évrôl
Bevallás megtehetô a 35/2008. (XII.
31.) számú PM rendelet   elôírásának
megfelelô bevallási nyomtatványon is,
mely akár jogtárból, akár a minisztérium honlapjáról letölthetô.
Kérjük, aki igény tart bevallási nyomtatványra, és / vagy készpénz-átutalási
megbízásra, azt telefonon, vagy személyesen jelezze az Önkormányzat Adóirodája felé.
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Tájékoztató

2011. május

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK

a helyi adókkal kapcsolatos bevallási,
bejelentési kötelezettségekrôl
A magyar szabályozás az önadózás alapelvére épül, amely a
bevallás és az adófizetési kötelezettség kettôs követelményében nyilvánul meg. Ez érvényes a helyi adókra is.
A  14/2010. (XII. 10. ) számú helyi adórendelet az alábbi adófajtákat szabályozza:
– Építményadó: A nem lakás céljára szolgáló építmények után
kell fizetni, vagyis csak a vállalkozással kapcsolatos építmények tárgyai az adónak.
– Telekadó: Valamennyi, az önkormányzat illetékességi területén lévô beépítetlen belterületi földrészlet adóköteles.
Beépítés esetén a Használatbavételi engedély megszerzését
követô év elsô napjától szûnik meg e adókötelezettség.
– Magánszemélyek kommunális adója: Az önkormányzat területén valamennyi lakóingatlan magánszemély tulajdonosát, vagy bérlôjét kommunális adókötelezettség terheli.
– Helyi iparûzési adó: Adóköteles Baracska illetékességi területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezô Vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége.
A helyi adórendeletben nem szabályozott adókról is néhány
gondolat:
2010. évig Vállalkozók kommunális adója: Vállalkozó/Vállalkozás által Baracskán foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot kell/kellett Vállalkozónak számításba venni.
– Gépjármûadó: A Központi hatósági jármûnyilvántartásban
szereplô gépjármû tulajdonosa, vagy üzembentartója az adó
alanya. Tulajdonosváltozást az eladónak is be kell jelentenie
az Okmányirodában az értékesítést követô 15 napon belül.
Az adó kivetése kizárólag a közlekedési hatósági nyilvántartás alapján történik, bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén – ha a vevô nem íratja át a gépjármûvet – továbbra is
az eladónak kell a gépjármûadót megfizetni.
Fontos figyelmeztetés!
A helyi adókkal kapcsolatos valamennyi változást (pl.: ingatlan, telek vásárlás / eladás, adókötelezettség-változás,
név-, lakcím-változás) az Adóirodán be kell jelenteni, ugyanis sem a Földhivatal, sem a lakcímnyilvántartó nem küld értesítést az adóhatóságnak a változásról.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos bevallási nyomtatványok a www.baracska.hu honlapról
letölthetôk, kinyomtathatók a Letöltések/Nyomtatványok/
Helyi adók elérési útvonalon, de természetesen az Önkormányzatnál is tudunk biztosítani. A bevallások valós adattartalommal kitöltve, aláírással ellátva érvényesek.
A helyi adórendelet is megtalálható a www.baracska .hu honlapon.Kérjük Önöket, hogy lehetôség szerint ügyfélfogadási
idôben intézzék ügyeiket, de problémáik megoldásában telefonon is igyekszünk segítségükre lenni.
Szeleczkyné Szabó Katalin
Szendreiné Zakály Márta
körjegyzô
adóügyi fôelôadó

Bambi buli és a „hétfejû sárkány” legyôzése

Egy kis beszámoló:
Április 3-án, vasárnap a mókás Bambi Buliban vendégünk volt Róka Szabolcs,
aki egy nagy sikerû interaktív mesejátékot mutatott
be, amiben a szereplôket a
jelenlévôk közül, menet közben választotta ki. Így eshetett meg, hogy a résztvevô
gyerekek mentették meg kicsiny falunkat a hétfejû sárkány pusztításától.
Április 13-án a Baba-Mama
klubban ismét volt Ringató,
11 család részvételével. Bizonyára emlékeznek még az olvasók, hogy korábban rendszeresen tartottunk Ringató foglalkozásokat, ahol az

anyukák-apukák, a három
évet be nem töltött gyermekeiket, dalokkal, mondókákkal „ringatták”, Fiskus
Olga vezetésével. A Ringató
egy jogvédett foglalkoztatás,
amely Kodály zenei eszközein, elvein alapszik. A BabaMama klub hetente tartja foglalkozásait, és havonta
egy alkalommal lesz Ringató, a következô május 11-én
délelôtt 10 órakor.
Még egy kis elôzetes:
Május 10-én délelôtt 10 órakor a „Bors néni születésnapja” címû elôadást nézik majd
meg az ovisok és az iskola
alsós tanulói. A Hétmérföl-

2011. május
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des Szeretet Színház zenés
elôadásában Nemes Nagy
Ágnes versek is elhangzanak.
Május 14-én a hetedik Baracskai Amatôr Asztalitenisz
Kupa (VII. BAMASZK) kerül megrendezésre, amelyre a nevezéseket várjuk
legkésôbb május 12-én, csütörtök este hét óráig a Faluházban, vagy a faluhaz@
baracska.hu címre.
Június 4-én este hétkor hastánctalálkozó lesz a Faluházban, ahol a környék hastánc
csoportjai rövid mûsorokkal
mutatkoznak be. A rendezvény nyilvános, és reméljük,
sokak érdeklôdését felkelti,
szeretettel várunk mindenkit!
Június 9-én Baba-Mama nap
lesz, ahol rengeteg érdekességgel találkozhatnak a
szülôk, gyerekek.

Az eMOP (Teleház) minden
hétköznap délután 3 és 7 között, szombaton 9-tôl 1-ig
tart nyitva.
Minden csütörtökön Somogyi Beával tornázhatnak a
hölgyek (-urak is!), minden
második héten, szombaton
filmklubot tartunk.
A Faluház udvarán lévô
sziklakertbôl sajnos elloptak sok árvácskát. Csodálkozom, nem értem, mi az értel-

me. Az árvácska az egyik legolcsóbb virág – 80 Ft darabja
– , tehát nagy anyagi hasznot
nem remélhet a tolvaj, ráadásul 1–2 hónap alatt elvirágzik, így sokáig tárolni sem érdemes. A sziklakertet viszont
szépen díszítette – volna. A
szaletli nádból készült szélfogóját is betörték. Értetlenül állok ezen cselekmények
elôtt! Míg mi azon tevékenykedünk, hogy szebbé, jobbá

tegyük környezetünket, egyesek akkor érzik jól magukat,
ha tönkreteszik azt. Nem énmiattam díszítjük, szépítjük,
hanem azoknak, akik betérnek, hogy még jobban, otthonosabban érezzék magukat,
az is, aki mindezt tönkreteszi.
Vagyis a saját környezetét károsítja, aki a közösségi tereket
rongálja. Kérem, ne tegye!
Vasvári Béla
Faluházigazda

A filmklub májusi mûsora (Mándli Judit)
MATINÉ – 15 óra

FILMKLUB – 18 óra

Május 7.
szombat

Narnia Krónikái 3.
A Hajnalvándor útja
amerikai kalandfilm

Sherlock Holmes
amerikai film

Május 28.
szombat

TRON, avagy a számítógép lázadása
amerikai film

ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
Az idén ismét felelevenítettük a kiszézés hagyományait, ami egy régi télûzô
szokás. A hét folyamán a gyerekekkel
közösen elkészítettük a szalmabábot, a
kiszét, amit menyecske ruhába öltöztettünk fel. Március 18-án tízórai után
végighordtuk a bábunkat a csoportokon
miközben tavaszváró dalokat, verseket
mondogattunk, így hívtuk meg a többieket az udvarra.
A kiszebábú elégetésével ûztük el a telet,
a hideget, a betegségeket télûzô mondókák, dalok kíséretében. A nagycsoportosok a kis kiszebábjaikat is beledobhatták a tûzbe. Miután elhamvadt a vörös
táncban a bábunk „kivittük a kice-vicét
és behoztuk a zöldágat”. Amivel a tél elmúlását és a tavasz eljövetelét ünnepeltük. A zöldágból kaput tartottunk és
hívtuk a többieket is egy közös táncra.
Április 4-én újra ellátogatott hozzánk a
Habakukk bábszínház társulata, hogy
Gazsi, a furfangos címû mesével örvendeztessék meg a gyerekeket. Az óvodások tátott szájjal és csillogó szemekkel figyelték, hogyan küzdi le a nehézségeket
egy kis furfanggal Gazsi, hogyan fordítja a maga oldalára a szerencsét. A kap-

zsi sárkánnyal és megküzdött, pedig az
még az óvónéniket is el akarta rabolni. A
mese végén gyôz a leleményesség, s Gazsi nemcsak az óvónéniket menti meg a
gyerekek közremûködésével, hanem egy
leányt is, akit a végén feleségül vesz.
Április 16-án került megrendezésre a
Tavaszváró családi nap a faluházban.
A jó hangulatú délutánon kicsik és nagyok vidáman és tartalmasan tölthették
az idejüket. A szervezôk szendvicsekkel,
süteményekkel, üdítôvel várták a jókedvben megéhezô, megszomjazó gyerekeket, szülôket.
Lehetôség volt barkácsolni az óvónénik
segítségével; a sok kis gyerekkéz szorgosan készítette a húsvéti ceruzatartókat,
tojástartó kakaskákat, ajtódíszeket és a
tojáshéj mozaikképet.
A szülôk meglepetésként az óvodai farsangon bemutatott „Holle anyó” címû
mesejátékot nézhették meg. Hogy megmozgassa a szülôket, gyerekeket, Piroska néni táncba hívta a jelenlévôket.
A cukoresô után pedig tombola húzással zárult a nap.
Szmollényné Vasányi Rita
Mészárosné Giricz Mariann
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EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
II. János Pál pápa boldoggá avatása
Május 1-jén avatja boldoggá XVI. Benedek pápa közvetlen
elôdjét, II. János Pált. Az ô írásaiból rendszeresen idéztünk
a Kidoboló korábbi számaiban, örvendetes, hogy milyen
sokat lehet hallani róla a médiában. Itt most az egyházközség
részérôl H. Veronika írását adjuk közzé, aki lengyel szakos és
tavaly részt vett a varsó-częstochowai gyalogos zarándoklaton.
Megtapasztalta a hosszú út során a lengyel nép mély hitét,
ragaszkodásukat az Egyházhoz és lelkesedésüket a nagy
lengyel pápa iránt.
A lengyel nép Máriához való kötôdését jól szemlélteti II.
János Pál pápa utolsó levele, melyet a częstochowai pálos
elöljáróhoz írt. A Szûzanya-kegykép részére egy koronapárt
is küldött. A Szentatya emlékeztetett Isten irgalmára, melyet
a Szûzanyán keresztül vitt végbe a lengyel történelemben.
Levelében a Szûzanya gondviselésére bízza hazáját, az egész
Egyházat és önmagát. Totus tuus – Egészen a Tiéd – áll
jelmondatában. Imádkozik, hogy az életszentség és az alázat
által mindig megerôsítse minden hívô szívében a jobb világba
vetett reményt.
A częstochowai Szûzanyához évente több millióan
zarándokolnak el, és sokan nyernek gyógyulást. Hálájuk
jeleként kis fémlapocskákat helyeznek el a kegykép mellett,
vagy egyszerûen csak otthagyják a mankóikat.
A legtöbben Mária mennybemenetelének ünnepére érkeznek,
sokan gyalog tesznek meg több száz kilométert. 1980ban indult az elsô zarándoklat Varsóból Czestochowába, a
lengyel Szolidaritás idején, melyen rendszeresen részt vett a
vértanú Jerzy Popiełuszko is. Kezdetben munkások alkották
a zarándokcsoportot, ma leginkább fiatalok és családosok.
Minden csoportban több pap is van, így lehetôség van
útközben a gyónásra. Ezen kívül a Fekete Madonnát fölkeresik
katonák, vasutasok csoportjai is.
A zarándoklatokon sok magyar is részt vesz. Nem csoda,
hiszen több magyar szál is kötôdik e helyhez. Nagy Lajos
királyunk alapította a kolostort. A hegyet, ahol a magyar
anyakolostor állt, Jasna Górának, magyarul Fényes-hegynek
nevezik.
A pápa önmagát is Szûz Máriára bízta. 1981-ben az ellene
elkövetett támadásnál Mária keze mentette meg, ô térítette
el a golyó pályáját. Az egyik lövedéket a Fatimai Kegyhelynek
adományozta, melyet a Béke Királynôjének koronájába
helyeztek.
1993-ban avatta boldoggá a pápa Faustyna Kowalskát, aki
az Isteni Irgalmasság üzenetét terjesztette. „A mozowiecki
lengyel nép egyszerû leányát választotta ki Krisztus, hogy
eszükbe juttassa az embereknek Isten Irgalmasságának nagy
titkát”. II. János Pál a húsvét utáni második vasárnapot tette
meg az Isteni Irgalmasság ünnepévé.
Ennek az ünnepnek elôestéjén halt meg 2005-ben, s ezen az
ünnepen avatja ôt boldoggá XVI. Benedek pápa a Vatikánban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

A MÁRIA IRÁNT BIZALOM
Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élô Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítôrôl;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építôivé;
járj közben értünk,
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében.
Béke Királynôje, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hûségesen az egység útját
a kontinens egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendô reményei,
hogy nagylelkûen kövessék Jézus hívását.

II János Pál
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OLVASÓI SOROK

Baracska értékei és érdekességei

Galántai Gábor Knut,
jurtakészítô

Szép és nemes hivatás a hagyományôrzés, melynek egyik
látványos és közkedvelt része a jurta. Két évvel ezelôtt a
Falunapon többen is közelebbrôl megtapasztalhatták, miként épül fel, s milyen élmény benne lenni. Galántai Gábor hagyományôrzô tevékenysége sokrétû, a vele folytatott beszélgetésbôl sok érdekességet tudhatunk meg.

Baracskai kötôdés
Galántai Gábor Knut 1957-ben született, kb. 20 éve vállalkozó a feleségével, Katával. Van 1 fia, 1 lánya és 4 unokája (ketten már baracskai születésûek,
mindkettô lány és ikrek).
Baracskára kerülése 4 és fél évvel
ezelôtt véletlenszerûen alakult. Korábban lányáék vásároltak meg itt egy telket, s ôk ajánlották a jelenlegi házat.
Megnézték és pont megfelelt, ráadásul
egy utcában is lakhatnak velük.
Régóta vágyakozott vidékre és kertes
házba, s Baracskának számára van még
egy elônye: „közel a Velencei-tó, nagyon
szeretek oda járni, és hogy még közelebb
van, még többször tudok lemenni”.

Jurta készítés – a kezdetektôl
a hivatásig
Gábor elsô találkozása a jurtával sors
döntô volt: „elmentem egy rendezvényre nagyon régen, és akkor még egy embernek, a Nyers Csabának volt egyedül jurtája az egész országban, és én azt
megláttam, bementem, körülnéztem,
és azt mondtam, hogy nekem egy ilyen
kell, ez így kezdôdött”.
Jurtával kb. 10 éve foglalkozik: „Elôször
hobbiként indult, mivel szorosan az
egyik hobbimhoz fûzôdik, magához
az íjászathoz és a honfoglaláskori
dolgokkal való foglalkozáshoz.”
Sokféle helyszínen jelentek már meg
jurtával: „országszerte mindenfele, sôt
még az elszakított területek fele – tehát
Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre is –
járunk rendszeresen rendezvényekre.
Azon kívül el szoktunk menni itt
országon belül iskolákba, óvodákba,
például voltunk 3 évvel ezelôtt a
Tordasi Fogyatékos Intézetben is az

egyesülettel, teljesen ingyen láttuk el a
feladatot.”
Számára a jurtázás már nem csak
hobbi: „Én azt mondom, hogy egy
hivatás is, tehát semmiképpen nem
foglalkozás, mert foglalkozás az, amivel
pénzt keresünk, és azt azért csináljuk.
A hivatás pedig az, amit az ember
öntudatból, elkötelezettségbôl visz és
csinál. A jurtázással tulajdonképpen a
gyökereket visszük tovább mindenfele.”

A jurta állítás és készítés
fortélyai
Gábor elmagyarázza, mi a jurta: „A
jurta attól jurta, hogy könnyen mozgatható, téliesíthetô, nyáriasítható.

Könnyûszerkezetû építmény, amivel
vándorolni lehetett, könnyen felállították. Egy jurtához 2 gyakorlott embernek kell 1 óra hossza, amíg felállítják; 1
óra, amíg berendezik, és akkor már este
nyugodtan is alszanak. Aztán reggel elbontják 1 óra hossza alatt és mennek
tovább. Nagyon praktikus dolog, bárhol
felállítható és könnyedén. Ezt lehetett
látni 2 évvel ezelôtt a falunapon, 2 óra
hossza alatt berendezve meg lehet csinálni az egészet.”
A jurta állítás 1 órája komoly
odafigyelést igényel. Amikor Gábor
egy rendezvényre indul és felpakolja a
jurta elemeit gépkocsijára, vizuálisan
maga elé képzeli a jurtát és felépíti
gondolatban, hogy minden eleme
megvan-e, mert – ahogy mondja –, aki
kapkod, az otthon hagyja a tetôléceket
vagy az ajtót, és akkor már egy jurta
nem építhetô fel.
Balesetek, bakik természetesen itt is
történhetnek: „Elô szokott fordulni – ezt
elég sokan elkövetik mint hibaforrást –,
hogy amikor összeépítik a jurtának
az oldalrács-szerkezetét és feltennék
a tetôléceket, elfelejtik a lélekkötelet
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feltenni. Na most a lélekkötél tartja meg
az oldalfalnak a tetejét. Amikor terhelés
éri fentrôl a tündöklô karikával meg a
tetôlécekkel, akkor hajlamos kifordulni
és beomlik az egész középre. Az a kötél,
ami fent van körbe, az nem engedi ezt a
fajta dolgot. Azért hívják lélekkötélnek,
mert ez a lelke a jurtának, ha ez nincs,
akkor összeomlik.”
Van egy sorrend az építésnél, és van egy
sorrend a bontásnál is, aki nem figyel
oda, az tönkre is teheti a jurtát: „az
építés és bontás úgy zajlik, hogy amit
utoljára raktunk fel a jurtára, azt kell
leszedni legelôször bontásnál, és így
tovább visszafelé”.
A jurta készítése is komoly tudást
igényel: „Kell egy óriási elszántság,
akarat. Megveszed a faanyagot,
felszeleteled körfûrésszel a léceket, a
rács léceket, a tetôléceket. Elkészíted
a bôrszegeket, össze bôrszegeled,
megcsinálod az ajtót, megcsinálod a
tetôléceket, a tündöklô karikát – ezt
mások füstkarikának hívják. Aztán
mikor elkészült, leveszed a méreteket,
megvarrod rá a ponyvát, feldíszíted
megfelelôen. Kész is a jurtánk. Most ez
így nagyon egyszerûnek hangzott, de ez
2 embernek 1 hónapi munkája.”

Az egyesület
Gábor
számára
nagyon
fontos
a
hagyományôrzés:
„Szerintem
születési adottságként belém van
kódolva az ilyen irányú érdeklôdés. A
hagyományôrzésnek egy lényege van:
kutatni a múltat, a gyökereket és azt
továbbadni azoknak az embereknek,
akik
esetleg
valamennyire
vagy
egyáltalán nem tájékozottak az ôsi
magyar kultúráról.”
Az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Egyesület 5 évvel ezelôtt
alakult. Baráti körét összehívva 12
emberrel alakították meg. A bejegyzett
egyesület számos programot szervez,
és folyamatosan fejlôdik: „Úgy érzem,
véghezvittünk már olyan dolgokat,
amire sok baracskai büszke lehet.
Megköszönték nekünk, hogy Baracska
már nem csak a börtönrôl híres.”
Terveik között szerepel, hogy a
Honfoglalástól egészen a jelenkorig a
történelmet be tudják mutatni.
Az egyesületnek vannak tiszteletbeli
tagjai is, akik az elszakított területeken

Olvasói sorok
élnek: pl. Erdélyben, Kárpátalján,
Felvidéken, Délvidéken.
Gábor úgy gondolja, ha lesz egy
íjászklub, egy íjászpálya és egy kézmûves
kör, akkor az emberek talán jobban
összejárnak,
megismerik
egymást:
„Ez a dolog egy kapocs, tehát fel is
hívom a falu figyelmét, hogy akinek
valamilyen ötlete, terve van, az részt
vehet az egyesület munkájában, akár a
támogatásával, akár a segítségével, akár
a rendezvényeken való megjelenésével.”

Íjászat, hagyományôrzés –
ismeretszerzés
Az íjászat és más hagyományôrzô
tevékenységek nyitottak, lehetôség van
a kipróbálásukra. Gábor példaként
említi, hogy amikor a Tiszta Forrás
Ifjúsági Tábor itt Baracskán zajlott,
akkor szervezett program keretében
eljöttek a gyerekek: beszélt nekik a
jurtáról egy hosszabb elôadásban, a fele
csapattal kiment íjászkodni, a csapat
másik fele pedig kézmûveskedett. Utána
cseréltek.
Megemlíti azt is, hogy buszos csapatok
is érkeztek már hozzájuk.
A kipróbálás és ismeretszerzés lehe
tôségét szeretnék kiterjeszteni más települések iskoláira is. Ez egy „élô történelemóra” néven futó 1 napos program
lenne: „délelôtt 10 óra felé megérkeznek, és délután 3-ig itt töltik az idejüket.
Ebben benne lenne a kézmûveskedés a
kézmûves helyiségünkben, egy jurtáról
való elôadás, s kapnak egy ebédet, ami
egy honfoglalás kori étel, amit Áldosnak
hívnak, és azt kóstolják meg. Ez az étel
régen a föld alatt lévô gyökerekbôl, a
föld fölött lévô növényekbôl és az égen
repülô madarakból készült. Mi általában a zöldségek mellé pulykát tálalunk,
mert az puha és mindenki szívesen eszi,
mert nincs mellékíze.”
Arra is gondoltak, hogy más falvaknak
a programot költségért végzik, és azt az
összeget, amit tôlük kérnek, azt másra
fordíthatják: például az említett ifjúsági
táborban való részvételt, a Tordasi
Fogyatékos otthonban való látogatást
biztosíthatják vele.

Gyerekek táboroztatása
Gáboréknak köszönhetôen 3 alkalom
mal Baracskán táboroztak kárpátaljai
gyerekek. A történet egyszerû és
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szép: Kárpátalján jártak kint a
Kárpátia zenekarral, s meglátva
az ottani körülményeket, hazafelé
jövet döntöttek úgy, hogy onnan 10
gyereket meghívnak és táboroztatnak
a jurtákban. Ez egy teljesen ingyenes
részvétel volt, a Kárpátia zenekar
állta az útiköltséget, hogy el tudjanak
jutni idáig. Gábor feleségével karöltve
összefogott a barátaival és ismerôseivel,
s létrehozták a tábort a gyerekeknek: a
barátok hozzájárultak azzal, hogy ott
voltak, kézmûveskedtek a gyerekekkel,
Gábor és Kata pedig anyagilag
támogatta a tábort. Az egyesületi tagok
eljöttek és segédkeztek az íjásztatásnál,
kézmûvességnél, ôk ezzel tudták
támogatni. A kézmûveskedés Kata és
Ragóné Ági vezetésével zajlott.

Büszkeségek
Gábor, arra a kérdésre, hogy mi az,
amire büszke eddigi élete során, több
dolgot is kiemelt. Amire a legbüszkébb,
az az, hogy magyar. Büszke arra,
hogy gyermekeit magyar öntudattal
nevelte fel. Minden olyan magyar
kézmûvességre megtanította ôket, amit
annak idején az emberek csináltak.
Ekképp azt a lépcsôt már megtette, hogy
továbbadta gyermekeinek ezt a fajta
tudást. A gyerekeiben pedig megvolt az
az akarat, ami által ezt folytatják. Most
az unokákon a sor.
Büszke arra is, hogy részt vehetett
a Kárpátia zenekar létrehozásában,
valamint hogy létrejött az Árpád
Nemzetség [egyesület].

Egyéb tevékenységek
Gábornak van más kedvelt tevékenysége
is, ez pedig a repülômodellezés. Most,
amikor már minden eszköze megvan a
hagyományôrzéshez, kezd visszatérni
a modellezéshez, amely gyerekkori
hobbija is volt. Vallja, hogy akinek
kézügyessége van, az sok mindennel
tud foglalkozni. Elmondása szerint
háromféle modellezô létezik: „az egyik
az, akinek nagyon ügyes keze van és
meg tudja építeni a modellt, a másik
az, akinek nagyon ügyes keze van és
használni is tudja a modellt, a harmadik
az, aki nagyon jól repül, de nem tudja
megépíteni a modellt. Én büszke vagyok
arra, hogy repülni és építeni is tudok
egyaránt.”
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Ugyanúgy, mint a hagyományôrzésnél,
itt is a következô gondolata az, miként
tudná megosztani másokkal ezt az
élményt és tudást. Az ötlet elô is állt:
az iskolán belül vagy a faluházban létre
lehet hozni egy repülôgép modellezô
szakkört, ahol az ô 30–40 éves tudását
kamatoztatva a gyerekeket megtanítaná
a modellezésre, a modellépítésre, a
technikának az elsajátítására, motoros
repülôkre, bármire, amit tud. Ezt egy
nagyon jó dolognak tartaná. Tervezi
is, ha lesz majd valamilyen rendezvény
vagy falunap, akkor ezzel a dologgal is
megjelenik majd.
Gábor egyéb tevékenységei között
említette még azt is, hogy rajzol,
pólókat csinál, valamint kézzel fest meg
különbözô zászlókat: „Ez is egy nagyon
jó érzés. Mindenki számára fontos a
zászló, mint jelkép, mert ha eltûnnek
ezek az értékeink, akkor eltûnünk mi is.
Akkor tudja magát jól érezni az ember,
ha azok a dolgok, amiket szeret, azok
körbeveszik.”
A nemzeti lobogó mellett nagyon
sok hagyományôrzô egyesületnek,
szervezetnek, önkormányzatnak gyártott
már zászlót. Vannak hagyományôrzô
egyesületek, akik az Öreg Zászlóvivô
(ez Gábor beceneve) lobogói alatt
vannak. Ezeket a zászlókat, ha teheti

és van rá egy kis megtakarított pénze –
maga az alapanyag ára nem sok, hanem
a munka, amit belevisz, az a hosszú
idô – a hagyományôrzô egyesületeknek
általában rendezvényeken adományként
szokta ünnepélyesen átadni: „Már Ti is
álljatok saját lobogó alatt!” címmel.

Kihívások
A közeljövô kihívásain gondolkozva
Gábor két irányból közelít. Az egyik
kihívás számára az egyesülethez
kapcsolódik, el szeretnék érni, hogy
országosan minél több helyen legyen
egyesületi
kirendeltségük,
hogy
kialakuljanak a „törzsi” kötôdések. Ezzel
elérnék, hogy az egyesület országossá
váljon. Már van egy kirendeltségük,
azonban elég távol vannak egymástól,
így nem valószínû, hogy minden
rendezvényen össze fognak futni. A
bôvüléshez minél több kellékre van
szükség. Az egyesület számára ez a
fejlôdés iránya.
A másik és talán a legnagyobb kihívás
számára, hogy ô, mint baracskai lakos
milyen szinten tudja valóra váltani
Baracskán azt a fajta elképzelést és
tudást, amit ô csinál: „Úgy bevinni a falu
közösségi tudatába, hogy az érdeklôdést
váltson ki. Az ember igyekszik terjeszteni
és minél több emberrel megismertetni a

dolgot. Ha visszajelzést kap, akkor az
már valamilyen szintû elismerés.”
Baracskával
kapcsolatban
Gábor
elismeri, hogy tájékozottsága még nem
eléggé széles. Lelkesedése azonban
kiemelkedô, szeretné a falu közösségét
összekovácsolni, erre több ötlete is
van. A faluháznál szívesen tartana
hagyományôrzô napot, ahol az emberek
beszélgethetnek,
ismerkedhetnek
egymással. Továbbá gondolkodott azon
is, hogy érdemes lenne létrehozni egy
turisztikai látványosságot, amire több
helyrôl érkeznének az érdeklôdôk. Az
általuk elköltött pénzt vissza lehetne
forgatni ennek a kulturális és turisztikai
látványosságnak a fejlesztésére és a
közösség fejlôdésére.
Nem könnyû a feladat: „Sajnos,
egy ember ezt az egészet összefogni
úgyse tudja, kellenek mellé még olyan
emberek, akik cselekednek. Közösségileg
kell véghezvinni a dolgokat. Nem az
önkormányzat feladata, hanem az
embereké.”
(Az interjú teljes változata a kidobolo.
baracska.hu honlapon olvasható.)
Az interjút készítette:
Pallag Norbert
Szerkesztette:
Vasváriné Édl Ágnes

EGÉSZSÉGÜGY

A pszichiátriai visszaéléseket vizsgálják
Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt segítséget, akik egy pszichiátriai osztályon, pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek sérelmet. Az alapítvány egy nemzetközi jogvédô szervezet hazai
csoportjaként mûködik Magyarországon, kiemelten közhasznú szervezetként.
Az alapítvány által vizsgált pszichiátriai visszaélések igen sokfélék, és számos ügyben sikerült már hatékony jogi segítséget nyújtani a kárt szenvedettek számára. Egy esetben például
egy nô azzal kereste fel az alapítványt, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a családtagok beavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az alapítvány munkájának eredményeképpen a gondatlanságból kis híján halált okozó pszichiátert a bíróság elítélte.
A szervezet évek óta kampányt folytat annak érdekében is,
hogy feltárja a „hiperaktívnak”, „figyelemzavarosnak” tartott
gyermekek pszichiátriai gyógyszerezésének veszélyeit. Az alapítvány úgy találta, hogy ezek a gyógyszerek, kezelések nem
oldják meg a gyermek problémáit, csupán elnyomják a tüneteket, az izgága gyermeket letompítják. Ezért igyekszik felhív-

ni a figyelmet ennek veszélyeire, illetve hogy mi lehet a megoldás ilyen probléma esetén.
Az alapítványhoz a következô ügyekben lehet fordulni ingyenes segítségért:
• Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés során jogtalanul bántak
Önnel vagy családtagjával,
• Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy félrekezelték, és a pszichiátriai kezeléstôl rosszabbul lett, mint elôtte volt,
• Ha akarata ellenére szállították a pszichiátriára, és úgy érzi,
ez jogtalan volt,
• Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiátrián vagy erôszakosan
bántak Önnel,
• Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során károsodást szenvedett,
• Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy „figyelemzavarosnak”
nyilvánították és gyógyszert kellett szednie, de semmi nem
lett jobb, vagy a gyermek mellékhatásoktól szenvedett,
• Ha a fenti témákkal kapcsolatban információra van szüksége.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Telefon: 06 (1) 342-6355; Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu; Web: www.emberijogok.hu
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SPORT
(Az elôzô szám lapzártája után érkezett)

Labdarúgás
Elkezdôdött a 2010–2011-es tavaszi szezon pontvadászata
de mielôtt tüzetesebben kitérnénk a fordulóban elért eredményekre, üdvözölni szeretném az újság olvasóit, falu népét,
vezetését. Ígértem, hogy havi rendszerességgel megpróbálok
beszámolni arról, hogy mi történik a „futballpályán”. Elôzô
lapszámban tájékoztatást adtam arról, hogy a csapatunk a téli
felkészülési idôszakban is próbált megfelelni az elvárásoknak.
Alapozási idôszakban több felkészülési mérkôzést tudtunk
hazai környezetben rendezni – igaz kicsit mostoha körülmények között – mivel az öltözôben nem tudtunk melegvizet és
fûtést biztosítani a hazai illetve a vendégcsapatok számára. Az
idôjárás minket is megtréfált, emiatt nem tudtunk a saját pályánkon edzéseket tartani, kímélve ezzel a megye egyik legjobb minôségû pályáját. Segített a helyzetünkön, hogy heti
egy alkalommal a mûfüves pályát tudtunk igénybe venni.
A mérkôzések nagy elôrelépést jelentettek szakmai szempontból, függetlenül az elért eredményektôl. Pozitívumként említeném a fiatal játékosaink hozzáállását, csapatba való beilleszkedését. Végre túl vagyunk a tél okozta nehézségeken, március 6-ával megkezdôdött a tavaszi szezon. Elsô meccsünket

idegenben – Alcsútdobozon játszottuk, melyet megnyertünk
1:3 arányban nyertünk. A góllövôk: Kikkel Zoltán, Prahár
Ádám és Vida Zoltán.
Következô mérkôzést hazai pályán március 12-én, szombaton
Tác-Csôsz csapata ellen játszottuk. Az eredmény 2:1 lett a javunkra. Góllövôk: Mátyási Dániel, illetve a másik csapat által rúgott öngól.
Március 19-én, vasárnap szintén idegenben – Isztimérben
méretettünk meg, sikeresen vettük itt is az akadályt, mivel
az eredmény 1:3 lett. Góllövôink: Lajkó Zsonbor, Prahár
Ádám és Szántó Gábor. Örömmel tölt el, hogy minden játékos komolyan veszi az edzésen való megjelenést, a felkészülést, tisztelve ezzel játékostársait, az edzôt (engem) és
az egyesület vezetését. Az öltözôben jó hangulat uralkodik, ami szerintem motivációval szolgál a sikerek elérésében és a megfelelô csapatszellem kialakításában. Természetesen akadnak hibák, de azon munkálkodunk, hogy ezek egyre
kevésbé forduljanak elô.
Köszönet és tisztelet a szurkolók elôtt, akik egyre nagyobb
létszámban kísérik figyelemmel a csapat szerepléseit, melyet
saját és a csapat nevében nagyon köszönök, kérem, hogy továbbra is tartsanak ki mellettünk – igyekszünk a bizalmat
megszolgálni.

Aktuálisan a labdarúgásról
Ismét figyelmüket kérem, hogy pár mondatban beszámolhassak
az eddig lejátszott mérkôzésekrôl. Március 26-án, szombati
nappal hazai környezetben játszottunk Beloiannisz csapata
ellen. Az eredmény 5:3-as baracskai sikert hozott. A gólokon:
Lajkó Zsombor (2), Mátyási Dániel, Prahár Ádám és Vida
Zoltán osztoztak.
Ezt követôen idegenbe, Csákvárra utaztunk. Április 2-án,
szombaton népes szurkoló táborunk kíséretében érkeztünk
meg. Magas színvonalú mérkôzést játszottunk, melyen látható
volt mindkét csapat felkészültsége. A játékvezetô korrekten,
részrehajlás nélkül vezette le a két csapat összecsapását,
melyen 3:3-as döntetlen eredmény született. Az elsô félidô
25. percében a helyi csapat 2:0-ra vezetett, ám a szurkolók
lelkes buzdításának köszönhetôen játékosaink plusz erôt
és ösztönzést kaptak a lelátóról. Ennek eredményeképpen
sikerült még a szünet elôtt szépítenünk és így vonulhatunk az
öltözôbe. A második félidô elején egalizáltuk az eredményt.
A mérkôzés hátralévô részében nagy küzdelem folyt a két
16-os között. Egyik csapat sem tudta a másikra saját akaratát
ráerôltetni, ennek hatására még 1–1 gól született, s így lett a
végeredmény 3:3. Góljainkat Lajkó Zsombor, Baranyai István
és Peszeki László szerezték.
A 19. fordulót ismét itthon rendeztük, mostoha – szeles
idôjárási viszonyok között Tabajd csapata ellen. A mieink a 85.
percben még 3:1-re vezetettek, de saját fegyelmezetlenségünk
miatt a végeredmény 3:3-as döntetlen lett. Góllövôink: Lajkó
Zsombor (2), Burián András. Március 17-én Verebre látogatott
csapatunk bajnoki mérkôzés lebonyolítására, ahol magabiztos
játékkal, több gólos (5:0) gyôzelmet aratott, amely lehetett

volna nagyobb gólkülönbségû is. Lajkó Zsobor (2), Kovács Sz.
Zsolt, Prahár Ádám és Godra Árpád voltak a góllövôink.
Dátum
2011. 04. 30.
2011. 05. 08.
2011. 05. 15.
2011. 05. 29.

Idôpont

Hazai csapat

Vendég csapat

17.00
17.00
17.00
17.00

DISE-Pátka
Sárkeresztes
Baracska
Baracska

Baracska
Baracska
Nagyveleg
Ráckeresztúr

Nagyon jó érzéssel tölt el engem és a csapat minden tagját,
hogy – bár lehet, hogy a sikereknek köszönhetôen – de egyre
többen kísérnek el vidéki meccsekre minket és a hazai pálya
széle is egyre inkább megtelik. Reméljük, hogy a lelkesedés
kitart és megszolgáljuk a szurkolóink bizalmát. Amíg a
sportolók a pályán fáradnak, addig a szurkolók hangszálai
kopnak a pálya szélén, de ez így jó. Reméljük mindenki így
érzi, mert jó eredményeket elérni csak együtt lehet.
Köszönöm a megtisztelô figyelmet!
Marozsán József (Mazsi)
vezetôedzô
Hajrá Baracska!

Kutyasétáltatás a focipályán?
Megkérjük a Tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy lehetôleg
NE a focipályán sétáltassák kutyáikat! Amennyiben
a kutyájuk mégis a pályára piszkít, kérjük, hogy azt
takarítsák el utánuk! Köszönettel!
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Ügyfélfogadások

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

A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat munkatársainak
ügyfélfogadása
Szerdai napokon
9.00-9.30 óráig
Helyszín:
FALUHÁZ kisterme

Dózsa Márta falugazdász
ügyfélfogadása
Az ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján történik!

(06 70) 247 0746

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MÁJUS

7–8.: Martonvásár
14–15.: Ráckeresztúr
21–22.: Ercsi
28–29.: Martonvásár

JÚNIUS

4–5.: Ráckeresztúr
11–12.: Ercsi

Polgárôrség

Telefonszámok:
Martonvásár:
(06-22) 569-146
Ráckeresztúr:
(06-25) 455-812
Ercsi:
(06-25) 505-790

Kidoboló

Impresszum

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel:
az Önkormányzat épületében
Lapzárta: május 17. (kedd)
Várható megjelenés: június 1-ig
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el
a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll
módunkban megjelentetni.
A szerkesztô
A Kidoboló az Interneten is olvasható!
kidobolo.baracska.hu

A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-59
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
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

Fogorvos
Hétfô: 7–11.30
Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14

eMagyarország Pont
a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19
Szombat: 9–13
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