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KÉPVISELÔ-TESTÜLET
Az április 28-án megtartott ülésen nem
vett részt Szûcs Norbert képviselô.
A hallgatóság száma 2 fô volt.
– Kajászó Község Önkormányzatától
módosító javaslat érkezett a Fogorvosi
Társulási Megállapodás tervezetre
vonatkozóan.
Mivel
a
testület
közvetlenül az ülés elôtt kapta meg
az írásos anyagot, így nem tûzte
napirendre
annak
soron
kívüli
tárgyalását. Szintén az ülés elôtt kapták
kézhez a képviselôk az Építéshatósági
Társulási Megállapodás módosítására
vonatkozó javaslatot is, ezért az sem
került az ülésen tárgyalásra. Mindkét
téma a következô képviselô-testületi
ülés napirendjére kerül fel.
– A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
településünkön végzett 2010. évi
munkájáról szóló beszámolóját és a
helyi gyermekvédelemrôl szóló írásos
beszámolót a kérdésekre kapott szóbeli
kiegészítésekkel együtt egyhangú igen
szavazattal fogadta el a testület.
– Képviselôi javaslatra a helyi általános
iskolai tanulók fegyelmi helyzetével
kapcsolatos problémák megbeszélését
kezdeményezte a testület az iskola
igazgatójával, melyre a május havi
képviselô-testületi ülésen kerül sor.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2010. évi költségvetése bevételi és kiadási fôösszegének
módosítását 46 825 eFt-tal, a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 47 376 eFt bevétellel és kiadással fogadta el a grémium. A kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány 40 338 eFt.
– Az
elôterjesztés
szerint
került
jóváhagyásra az Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének módosítása.
– Az elmúlt évi költségvetés végrehajtása
297 715 eFt bevétellel és 321 863 eFt
kiadással került elfogadásra.
– A testület határozatilag kéri a Szent
László Völgye Kistérségi Szolgáltató
Irodától a 2009. és 2010. évre vonatkozó – normatívákat is tartalmazó – pénzügyi elszámolásokat a Kozma Ferenc Általános Iskolára és a Bóbita Tagóvodára
vonatkozóan.
– Tájékoztatást kér a testület a
Kistérségi Szolgáltató Irodától, hogy
van-e együttmûködési megállapodása

az iskolával és óvodával a gazdálkodási
és pénzügyi feladatok ellátásának
szabályozására.
– A képviselô-testület 4 éves gazdasági
programja egyhangú igen szavazattal
került meghatározásra. (A gazdasági
program megtalálható Baracska hon
lapján.)
– Elfogadásra került a helyi közmû
velôdési feladatok ellátásáról szóló rendelet.
– Elbírálásra kerültek a civil szervezetek által benyújtott pályázatok és az
alábbi 2011. évi támogatásokról született döntés:
• Baracskai Erdélyi Közösség természetbeni: 30 000 Ft (találkozóhoz teremhasználat)
• Keresztény Családok Köre 153 000 Ft
pénzbeli (3 játszónap tartására és
játékok beszerzésére)
• Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete 40 000 Ft pénzbeli és 3 000 Ft  
természetbeni (Idôsek Napja megtartásához)
• „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért
Közhasznú Alapítvány 150 000 Ft
pénzbeli (felújításra, kerítés készíté
sére) 24 000 Ft természetbeni (teremhasználat)
• Természetjáró Klub 50 000 Ft pénzbeli
támogatás (találkozó útiköltségéhez)
(a döntésnél tartózkodott: dr. Herczeg
József)
• Baba-Mama Klub 120 000 Ft pénzbeli (Baba-Mama Nap programjaira)
30 000 Ft természetbeni (teremhasználat)
• A Filmklub támogatásáról a döntés
a mûködésre vonatkozó kérdések
tisztázásáig függôben maradt.
• Barátok Klubja 15 000 Ft pénzbeli és 67 720 Ft természetbeni (kiállítás belépô és utazás).
Döntés született arról is, hogy a foglalkozásokhoz a Faluházat a rendeletben meghatározott díjazás szerint veheti igénybe a klub. (Nemmel szavazott: Boriszov Zoltán)
• Kézimunka Klub 50 000 Ft pénzbeli
(anyagokra) 24 300 Ft természetbeni
(utazás)
• A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány 250 000 Ft
pénzbeli (kreszpálya készítéséhez)

• Hastánc Csoport 25 000 Ft (felszerelés)
• Árpád Nemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Közhasznú Egyesület
100 000 Ft pénzbeli (íjak, nyilak beszerzése)
• Dalkör 140 000 Ft pénzbeli (fellépô
ruha)
24 300 Ft
természetbeni
(utazás)
• Baracskai Gyermekekért Alapítvány
pénzbeli 40 000 Ft (tanulmányi versenyek)
• Polgárôrség pénzbeli 285 000 Ft
(üzemanyag)
• Sportegyesület 705 000 Ft pénzbeli (mûködési kiadásokra, melybôl
105 000 Ft a   Baracskai Öregfiúk Csapata számára kerül átadásra)
195 000 Ft természetbeni (utazás,
mezek mosása)
– Döntés született a játszótér kialakításának befejezésérôl, azaz a sétáló út térkövezésérôl, ami a pályázat II. szakasza. A térkô anyagköltsége
413 000 Ft + áfa, lerakásának munkadíja 1 634 0000 Ft+Áfa, mely munkálatok elvégzésével a dunaújvárosi  ArthSanyó Bt.  kerül megbízásra.
– A testület tudomásul vette a
lejárt határidejû határozatokra tett
polgármesteri intézkedéseket.
– A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Majálisának megrendezéséhez – kérésükre – 70 000 Ft támogatást nyújt az
önkormányzat, a programon a mûfüves
pályát térítésmentesen használhatják a
labdarúgó mérkôzéseken.
– Az
Eurobinia
Hungary
Kft.
szabadtéri fajátékokat adományoz az
önkormányzatnak 100 000 Ft piaci
értékben. A testület döntése szerint a
játékok a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet részére
kerülnek továbbajándékozásra, melyek
Annamajorban lesznek elhelyezve a
gyermekek szabadidôs tevékenységéhez.
– Döntés született, hogy a Medicopter
Alapítványt ebben az évben 15 000 Fttal támogatja a testület, a Szívvel Közösen
a
Gyermekeinkért
Alapítványnak
azonban nem tud támogatást nyújtani.
– A Kossuth utca sarkán lévô, elbontásra váró ingatlanról a magassági pont áthelyezésével Paulik Sándor egyéni vállalkozót bízza meg a testület 192 000 Ft
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+ Áfa összegért. A magassági pont a
szakértô által javasolt területre kerül áthelyezésre. Amennyiben ez a terület nem
önkormányzati ingatlan, akkor egy esetleges késôbbi áthelyezésnél felmerülô
költségeket az önkormányzat átvállalja.
– A képviselô-testület megbízta a polgármestert, hogy készítsen elôterjesztést
a helyi autóbusz-közlekedés gazdaságosságára úgy, hogy az július hónaptól alkalmazható legyen.
– A testület úgy határozott, a május havi
képviselô-testületi ülésre meghívja a
református lelkész urat, hogy tisztázzák
a temetôi sírhelyek megváltásával
kapcsolatos kérdéseket.
– Módosításra került a 127/2011
(III.31.) és a 128/2011. (III.31.) számú
képviselô-testületi határozat, mivel
nem 1, hanem 3 németjuhász kutya
ajándékozására kerül sor.
– Önkormányzati ingatlan lakbérére
vonatkozó döntés elleni fellebbezésnek
adott helyt a testület. Megbízta a
polgármestert a lakásbérleti szerzôdés
erre vonatkozó részének pontosításával,
továbbá azzal, hogy tegyen intézkedést
az   ingatlan melléképületének eresz
csatornavíz elvezetése megoldására.  
– Felhatalmazást kapott a polgármester
arra, hogy keresse meg a Vízügyi
Igazgatóságot és kérjen tájékoztatást  
arról, hogy a községet átszelô Váli-víz
medrének jobb oldali egyes szakaszairól
miért nem kerültek eltávolításra a fák
és bokrok, illetve kérje, hogy az egyes
helyeken ottmaradt növényi gyökérzet
is kerüljön eltávolításra.
– Arra a képviselôi jelzésre, hogy még
mindig nem kerültek visszahelyezésre
a régi Országúton kivágott oszlopok a
polgármester ígéretet tett, hogy másnap
intézkedni fog visszahelyezésükrôl.
– Lakosságtól érkezô képviselôi jelzés történt arra vonatkozóan, hogy a
vasútállomásnál lévô kerékpártárolónál nincs közvilágítás, valamint a Széchenyi utca elejéhez közeli buszmegállóban is problémát okoz a közvilágítás hiánya. Elhangzott, mivel a vasút korszerûsítésével az állomás környékét is felújítják, remélhetôleg ott a világítási gondok is megoldódnak. A buszmegálló megvilágításával kapcsolatban
a közútkezelôtôl egy korábbi megkeresésre érkezett válaszlevél megismerése
után tud tárgyalni a testület.
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– Kérés hangzott el arra vonatkozóan,
hogy minden településünket és a lakosságát érintô ügyek egyeztetô fórumán
vegyen részt a polgármester.
– Zárt ülésen nyugdíjazással kapcsolatos
személyi ügyek tárgyalása történt.
Május 12-én rendkívüli képviselôtestületi ülésre került sor. Az ülésen
minden képviselô részt vett, hallgatóság
nem volt.
– A rendkívüli ülésre a Fejér Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévô
intézmények átszervezéséhez szükséges állásfoglalás kialakítása végett
került sor. Az átszervezések ellen a
képviselô-testület nem emelt kifogást.
Az elôterjesztés szerinti integráció és
racionalizálás a településünkön élô tanulókra nézve nem hátrányos. (A döntésnél tartózkodott: Dr. Mayer András.)
– Egyebek napirendben a Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat azon kérelmét
tárgyalta meg a testület, hogy a Majáliskori kedvezôtlen idôjárás miatt elmaradt labdarúgó mérkôzések megtartásához térítésmentesen vehessék igénybe a
mûfüves pályát. A képviselô-testület azt
a kedvezményt tudja nyújtani a május
21-i mérkôzések lebonyolításához, hogy
pályahasználati díjat nem kell fizetnie a
CKÖ-nek, csak a pályagondnoki díjat és
járulékait.
– Megvitatásra került, hogy a gyermekek nyári szociális étkeztetésére vonatkozóan nem tud kötelezettséget vállalni a képviselô-testület, mivel a 2011.
évi költségvetésében nincs fedezet erre
a célra.
– Zárt ülésen a II. védônôi körzetbe kinevezett védônô bérének jogszabályokhoz igazodó korrigálásáról született
döntés.
Becsei Andrásné,
alpolgármester

BÛNMEGELÔZÉS

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idô beköszöntével minden évben megfigyelhetô, hogy megnô
a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be
a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól megérdemelt
pihenést egy fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal
a jó levegôn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi
bûnmegelôzési szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk,
a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen
túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.   
• Ha csak rövid idôre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen
ismerôseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
• A szellôztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk
ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is
van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függôfolyosóra nyíló
ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhetô, hogy a kerti munka hevében
fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében
dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül
a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel
együtt.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá az elkövetôket a
könnyû zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás
bosszúságától! Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az
intézkedô hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktôl. Ne fordítson hátat, ha
bûncselekményt lát, forduljon bizalommal a rendôrséghez!
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Június 9-én Baba-Mama napot tartunk
a Baba-Mama klub szervezésében,  
ahol a 0-3 éves gyerekek lesznek
a központban. Ettôl függetlenül
szeretettel látunk minden kedves
érdeklôdôt,
szülôt,
nagyszülôt,
leendô szülôket, akik a téma iránt
érdeklôdnek. A részletes programot
az újságban megtalálják.
Mindig nagy feladat a szülôknek,
hogy ki vigyázzon gyermekükre,
amikor az iskolának már vége, de még
nem tudnak szabadságra menni. Ezért
segítségképpen június 14-15–16–17én „SZEVASZ” napközis ifjúsági
tábort szervezünk a Faluházban és
Az ovisok és kisiskolások megtöltötték a Faluházat május 10én. „Bors néni születésnapja” címû zenés mesejátékot láthatták
a Bálint Mária által vezetett Hétmérföldes Színház társulata
elôadásában. Nagy öröm mûsort szervezni a kicsiknek.
Ismét ping-pong bajnokságot szerveztünk, ahol a ifjúsági
kategóriában hat, míg a felnôtt kategóriában tizenegy
versenyzô indult. Köszönjük az összes versenyzô részvételét!
A két kategória helyezettjei lettek:

annak udvarán.
Szeretettel várunk minden 6 és 16 év közötti fiatalt, akik
szívesen játszanak, sportolnak, versenyeznek ezen a héten
velünk együtt! A részletes felhívást lásd a hirdetések
között.
Vasvári Béla
faluházigazda

Ifi:
1. Pallag Benjamin 2. Kovács Szántó Tibor 3. Rózsa Norbert

Felnôtt:
1. Kovács Roland 2. Kerékgyártó Gyula 3. Molnár Balázs

Gratulálunk nekik!
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ISKOLAI HÍREK

Régóta várt álmunk teljesült!
kolánk jövôjét pozitívan fogja befolyásolni a digitális tábla használata az oktatásban.
• A számítástechnika terem kifutó félTájékoztatási   és nyilvánossági kötele- ben lévô számítógépeinek cseréje is
zettségemnek eleget téve, örömmel tu- idôszerûvé vált, melyet a meglévô 6 db
datom a Tisztelt Szülôkkel és Minden   PC-én túl, még 6 db iskolai PC biztosít.
jelen Olvasóval, hogy iskolánkban   si- • Az alkalmazás szerver lehetôvé teszi,
keresen megvalósult a TIOP-1.1.1- a tananyagok biztosítását a helyi háló07/1.2008-0376 azonosítószámú   meg- zatunk számára valamint a törvényben
nyert pályázat, mely „A Kozma Fe- elôírt adatok közzétételét a világhálón.
renc Általános Iskola Informatikai • A WIFI csomag a vezeték nélküli háinfrastruktúra fejlesztése” címû pro- lózat kényelmi funkcióival biztosítja a
jekt. 9 653 238 Ft vissza nem térítendô szabad mozgást a hatókörön belül, és vi100 %-os támogatásban részesültünk. szonylag biztonságos titkosítással haszKedvezményezett pályázó fenntartónk, nálható elfogadható sebesség mellett.
a Szent László Völgye Többcélú Kistér- Az eszközök beszerzése egyszerûsített
ségi Társulás.
közbeszerzéssel történt, annak lebonyolítása után a kiszállított eszközöket már
Iskolánk jelenlegi informatikai eszköz magunkénak tudhatjuk.   
ellátottsága ezen pályázat keretein belül jelentôs fejlesztésen ment  keresztül. Megtörtént a leendô 1. osztályosaink be• A 7 db tantermi csomag módszerta- íratása. Jelenleg  28 fô. A tanítónô Honi megújulást jelent pedagógusaink szá- moki Zsuzsanna lesz. Változatos progmára és biztosítja az IKT-val támoga- ramokkal készültünk a szülôk és gyertott tanórák tartásához a magas színvo- mekek fogadására. Ezek a következôk
nalú eszközöket. Az egész világ kitárul voltak:
elôttünk egy kattintással, mellyel a tu- • 2011. március 7. (hétfô) 17 óra
dáshoz vezetô élményhez juttathatjuk
Tájékoztató Szülôi értekezlet az  iskoa gyermekeket. Egyenlôre még csak az
lában
ismerkedés fázisánál tartunk, de hama- • 2011. március 18. (péntek), 15 óra
rosan természetessé fog válni mindenCsalogató-Kézmûves foglalkozás
ki számára az interaktív tábla haszná- • 2011. március 24. (csütörtök)	 
lata. Bízunk abban, hogy a tanulóknak,
Nyílt nap a 4. osztályban
pedagógusoknak még izgalmasabbá, ér- • 2011. április
dekesebbé   válnak a majd   tanórák. A
Tanítónô látogatása az óvodában
digitális eszközök a mai kor gyermeké- • 2011. április 13. (szerda) 8–16-ig
hez közelebb állnak, s talán jobban rögBeiratkozás az 1. évfolyamra
zül majd a fejekben a tananyag, hiszen • 2011. április 14. (csütörtök) 8–18-ig
élményhez jutva, könnyebben fognak
Beiratkozás az 1. évfolyamra
majd tanulni. Ugyanakkor fontos meg- • 2011. május
említeni azt, hogy ezek az eszközök
Nagycsoportos óvodások látogatása
csak segédeszközök. Továbbra is fontos,
az iskolában
hogy jól felkészült tanárok irányításával Nevelô-oktató munkánkat megneheés tanulni akaró diákokkal éljük meg ezt zítik azok a problémák, melyek egyes
a csodát !
gyermekek magatartásában, viselkeIskolánk nevelôtestülete nyitott e mód- désében jelennek meg. Eredményeinszertani kultúra megismerésére, megta- ket ezek a gondok rombolják! Arra tönulására és a korszerû oktatási módsze- rekszünk, hogy tanulóinkat megvédrek alkalmazására.   Az elôzô tanévben jük a káros környezeti hatásoktól. Szomegvalósuló kompetencia alapú oktatás morúan tapasztaljuk a pubertás korsorán már felkészítetést kaptunk ezen ban megkezdett dohányzást, alkoholeszközök alkalmazására. Úgy érezzük is- fogyasztást. Nagy igyekezettel szeret-

nénk ezt elfojtani. Törekvésünk sokszor kudarcba fullad, mert a 13-14
évesek sokszor a szülôk tudtával dohányoznak! Ezért kiegészítjük nevelô
munkánkat külsô elôadások tartásával, melyek igen szükségesek és fontosak. Elengedhetetlen feladat,hogy
beszéljünk és foglalkozzunk a helyes
táplálkozásról,életmódról.
Felhívjuk
tanulóink figyelmét, a dohányzás káros hatására, a serdülôkor okozta testi-lelki változásokra. A párválasztással,
és fogamzásgátlással   kiemelten kell,
hogy   foglalkozzunk. A médiából kapott információk nem tartalmaznak reális képet, torz megfogalmazásban találkoznak a serdülôk ezzel a témával.
A szülôk tehetnének sokat ez ügyben,
de a tapasztalat az, hogy   idônként
késôn,vagy éppen szégyenlôsen beszélnek errôl a témáról gyermekeikkel. Ehhez ismét külsô segítséget kaptunk.
Rehus  Éva helyi védônô szervezésével
2011.február 23-án három védônô tartott elôadást  a 7. és 8. osztályos tanulók számára. Köszönet érte!
A Gárdonyi Rendôrkapitányság részé
rôl pedig 2011.április 8-án a bûn
megelôzésrôl tartottak kiváló elôadást,
mely a gyermeki agresszió okait és következményeit taglalta.
Az alábbiakban pedig ismertetem a tanulmányi versenyeken való részvételünket.
Körzeti tanulmányi versenyek:
Matematika–Pázmánd
Résztvevôk:
Horváth Celina 1.o.
Fejes Dorottya
2.o.
Landenberger Ábel 2.o.
Radics Máté
3.o.
Radics Barnabás 4.o.
Matematika–TRIÁDA–Agárd
Radics Máté
3.o.
Radics Barnabás 4.o.
Németh Nóra
5.o.
Bagdi Dávid 	
7.o.
Sándor Anita
6.o.
Szavalóverseny–Bicske
Sándor Zoltán
8.o.
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Szavalóverseny–Ráckeresztúr
Sándor Zoltán
8.o. 1. helyezést ért el
Varjas Éva
4.o 2. helyezést ért el

Iskola, Óvoda
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IV. Családi Nap

Nyelvész megyei döntô
Bagdi Zoltán
8.o.
Molnár Fanni
6.o.
Vékony Vanda
5.o. 8. helyezést ért el
Bendegúz levelezôverseny
Még tart 23 gyerek részvételével, eredmény júniusban várható
Szénási Sándor szavalóverseny–Vereb
Horváth Celina
1.o. 1. helyezést ért el
Ferencz-Csibi Nóra 1.o. különdíjat kapott
Házi  és országos tanulmányi versenyeink összesítése folyamatban.
Következô események, programok:
• Május 25-én, szerdán lesz az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezésében az Országos Kompetenciamérés, alapkészségek mérése minden 4., 6. és 8. osztályos tanuló részvételével. (Iskolai koordinátor: Schaffer Ferencné)
• A hónap legjobban várt rendezvénye
május 27-én, pénteken délelôtt iskolánkban megrendezésre kerülô Gyermeknap lesz. 8 órától 12 óráig tart,
ahol sok-sok meglepetésben részesülnek majd a gyerekek. Erre az alkalomra szeretettel hívunk   minden érdeklôdô és segítô szülôt is!
Felelôs: Homoki Zsuzsanna
• Június elsô  hetében 1 napos tanulmányi  kirándulások lesznek.
• Utolsó tanítási nap
Június 9., csütörtök (Ballagási fôpró
ba, bolondballagás, bankett)
• A szorgalmi év utolsó napja
Június 15., szerda (tanítás nélküli
munkanap),
• A napközis tanulók számára felügyeletet biztosítunk (június 10., 14.,
15.napokon 8–16 óráig   igény szerint)
• Ballagás,
tanévzáró
ünnepély:
2011. június 18. szombat  9 óra
• Hagyományos   sporttábor a Balatonnál: június 20–24-ig.
Szervezô: Sulyok Zoltán
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Az óvónôk, a szülôi munkaközösség, és az óvodás alapítvány szervezésében 2011.
április 16-án ismét egy nagyon jó hangulatban eltelt családi napon vettünk részt.
Az óvónôk kézmûves foglalkozásokkal várták a családokat, melynek keretében
mindenféle apróságokat készítettek.
A jó idônek köszönhetôen a gyermekek nagy örömére idén nyuszi simogatót állítottunk fel. Volt olyan
kisgyerek, aki nem akart kijönni az
ideiglenesen felállított karámból.
Az udvaron a gyerekek kipróbálhatták a zsákba futást, a kötélhúzást, és
rögtönzött versenyekkel felmérhették az erôsségüket.
Idén is (és lassan már mondhatjuk,
hogy
hagyományként)
Piroska
nénivel egy fél órás táncházon vettek
részt a gyermekek, és szüleik. Ezt követte a tojáskeltetés, ahol lufikba rejtett
finomságok hullottak le a magasból. A lufi tartalmához úgy lehetett hozzájutni,
ha kipukkasztottuk ôket. Ez szintén nagy sikert aratott. A napot a tombola zárta.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a szülôknek, akik a családi nap
sikeréhez hozzájárultak alapanyagokkal, segítséggel, és a gyönyörû tortáért Batta
Andrásnénak.
Külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak a vállalkozóknak, akik immár
rendszeresen segítik munkánkat: a Gyócsi-Családi Sütôipari
Kft-nek, Amota Tibornak
(Zöldség-Gyümölcs).
Kovács Tamásné
A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
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EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Pünkösd (június 12.) – a Szentlélek eljövetelének ünnepe
Az egyházi évben ez a következô
kiemelkedô ünnepünk. Ezen a napon
döbbentek rá az apostolok, hogy Isten közösség: Atya, Fiú, Szentlélek. Ha
ugyanis Isten csak egy személy lenne,
nem állíthatná Szent János azt, hogy:
„Isten a Szeretet”. Képzeljünk el egy
örökkévalót egyedül, egy egyszemélyes,
magányos öröklétet! A Szentháromság titka itt tárul fel az ember értelme
elôtt, és ez mélyen érinti a hétköznapjainkat, hiszen ha Isten nem lenne Szentháromság, akkor nem lenne szerelem,
nem lenne barátság, nem lenne szülôi és
gyermeki szeretet sem. Isten a maga képére teremtette az embert, aki egymagában, szeretet nélkül nem lehet boldog.

Az ünnepi szentmise 8.30-kor kezdôdik.
Pünkösdhétfôn a Székesfehérvári Püspökség hatodik alkalommal rendez Egyházmegyei Napot Balinkán, a Tölgyes
Tábor területén. A programok 9 órakor kezdôdnek, melyre szeretettel várják az érdeklôdôket. (Részletes program
a www.szfvar.katolikus.hu -n.)
Kedves Szülôk, Gyerekek és Fiatalok!
Idén nyáron is szervezünk játszónapokat. Az elsô június 22-én lesz 9–15 h-ig.
Az elôzô évekhez hasonlóan nem csak
hittanos gyermekeket várunk. Különösen hívjuk azokat a fiatalokat, akik valamikor jókat játszottak a templomkertben, de már kinôtték ezeket a játéko-

kat, számukra is szervezünk koruknak
megfelelô programokat.

Itt szeretném kifejezni az egyházközség
köszönetét az Önkormányzatnak a pályázati lehetôségért.
Az elnyert pályázati pénzt a gyermekek
étkeztetésére és játékok vásárlására kaptuk! Köszönjük mindazoknak, akik támogatták ezt az ügyet!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

BARACSKA ÉRTÉKEI ÉS ÉRDEKESSÉGEI

Debreczeni László

kárpitos mester, nosztalgia motoros
Tavaly a Falunapon többen csodálták a szebbnél szebb veterán jármûveket, köztük
Debreczeni László oldalkocsis motorját is. Házát és mûhelyét könnyû felismerni,
a faluban az egyetlen cégér nála található. Az alábbiakban a motorozás és a
bútorkészítés szeretetérôl olvashatnak.
Baracskai kötôdés
Debreczeni László baracskai származású.
Szeret itt élni: „Szerintem egy tökéletes
kis falu, mert annyira a központban
vagyunk.
Gyakorlatilag
körbevesz
bennünket rengeteg város – kisváros,
nagyváros – közlekedésben nagyon jó.”
Kárpitosság – kezdetek
Pályaválasztás idején több szakma is
számításba jött, végül kárpitos lett:
„Apám Martonvásáron dolgozott és
ott volt egy kárpitos mûhely, ahol
tanultam. Annak idején nem annyira
volt még a bútorkészítés divatban.
Én még szalmahálózsákos ágyban is
aludtam. Nem volt egy kedvelt szakma
– az ipari iskolában négyen voltunk
kárpitosok, vegyes osztályba jártunk.
Sikerült megszeretnem ezt a szakmát.”
Nosztalgia motorozás – kezdetek
A motorozás szeretete korán kezdôdött:
„Világéletemben szerettem bütykörészni,

gyerekkoromban is sokat jártam apám mûhelyébe. Kaptam egy kis riga motorkerékpárt annak idején – ’75
óta van motorkerékpárom.”
Martonvásárra motorral járt a
gyakorlati mûhelybe: „4 évig motoroztam télen-nyáron. A tömegközlekedés
abszolút nem volt a barátom soha. 18
éve biztosan nem ültem vonaton.”
Öt évvel ezelôtt öreg motorok iránti
érdeklôdése új irányt vett. Az egyik
helyen, ahol bútort mért fel, találkozott
egy emberrel, akinek nagyon sok
motorja volt. Beszélgettek: „Elkezdtem
mesélni, hogy apámnak is volt egy
oldalkocsis motorkerékpárja. Mondta,
hogy van egy barátja, aki el akar adni egy
oldalkocsis MZ-t, mert költözik, és nem
tudja hova rakni.” Az eladásra kínált
motorkerékpár – mint a helyszínen
kiderült – darabokban volt. Ez csalódás
volt Lászlónak, de a családtagok
unszolására végül megvette. Az öreg

motor összeszerelését gyermekeivel
együtt kezdték el: „A nagyobbik
fiam olyan sokat segített a motor
felújításában, hogy neki is vásároltam
egy öreg motorkerékpárt. Összeraktuk
az oldalkocsis MZ-t. Akkor még nem
volt veterán. Azt hiszem, olyan 25-27
éves lehetett a motor. Még csak öreg
motor volt. A nagyobbik fiam is festette
az oldalkocsi alvázát.”
Mára már mindenkinek van motorja és
az egész család motorozik. „Én inkább
nosztalgiának hívom ezt az egész dolgot.
A nagyobbik fiamnak ’83-as a motorja,
ô meg ’86-os. A kisebbik fiam meg ’90es, és a motorja is ’90-es. Egy évben
születtek” – mosolyog. „A feleségem
kismotorja is 80-as kiadású.”
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A hobbi: kirándulás – szerelés
Lászlót kértem, fejtse ki, mi is az ô
hobbija: „Motorozás. Akár a határba
menni – közutakon, a természetben,
ez egy jó kikapcsolódás. Ezek az
új motorok repülnek az utakon, én
meg kirándulok. Gyerekeimet úgy
tanítottam motorozni, hogy a motorral
nem sietünk. Ha el akarunk érni valamit
gyorsan, akkor beülünk az autóba, és
elmegyünk. Az egész motorozásnak a
lényege a kirándulás. Elpöfögök 70-nel,
esetleg 80-nal az utakon, az abszolút
egy szabad élet. Amikor megyünk a
természetbe, számtalanszor volt, hogy
találkoztunk egy érdekes növénnyel,
madárral, vadnyúllal. De volt, hogy kis
vadmalac szaladt át elôttünk.”
A kirándulás mellett a motor összeszerelése, felújítása is komoly élményt ad,
melyet azonban nehéz a munkával ös�szeegyeztetni: „Az a baj, hogy nekem
elég kevés idôm van hobbit ûzni. Nagyon sok ócskavas van itt a garázsomban – az öreg motorokat szeretném felújítani saját kezûleg – inkább úgy mondom, hogy ezt a hobbit most kezdem
magamba szívni. De el fog jönni az az
idô, amikor lesz rá idôm.”
Tervek – kiállítás, Falunap
Két-három évvel ezelôtt került bejegyzésre Ercsiben a Veterán Motorok
Kedvelôinek Baráti Társasága, mely-

nek László is alapító tagja. A klub tervei között szerepel, hogy Ercsiben egy
múzeum jellegû kiállítást nyissanak:
„Valószínûleg egy olyan formát fogunk
összehozni, mint a Maróti Könyvesbolt.
Nagyon sok motorunk van a klubban.
Ki lesz állítva a motorok mellett más veterán jármû is, lesz matchbox kiállítás.
Mozivetítô gépünk is van. Amikor meg
fog nyílni, fogok szólni, akár még a faluban is lehet szervezni egy társaságot, és
el lehet menni megnézni.”
Lászlótól érdeklôdtem, számíthatunk-e
rájuk a Falunapon: „Idén azzal a
jármûparkkal, amivel tavaly voltunk,
ismét meg fogunk jelenni. Tavaly
úgy jártuk végig a falut, hogy a fôbb
utcákban mentünk, meg ahol a
teherautóval el tudtunk férni. Van egy
olyan szándékunk, hogy benevezünk a
fôzôversenyre a gulyáságyúval – majd
még letisztul.”
Kárpitos – mesterség
A faluban az egyetlen hely, ahol cégér
található. Megkérdeztem, a kárpitosság
mesterség vagy szakma: „Lehet mondani
mesterségnek. Ezt kézzel kell csinálni,
nem úgy van, hogy futószalagon jön ki a
bútor. A régi mestereknek is volt cégére
– gyakorlatilag ez onnan jött.”
Öregbútorokat különösen szeret csinálni, úgymond a mesterséget: „Azt aláhúznám, a kárpitos szakma nem ab-

2011. június
ból áll, hogy egy darab szivacsot behúzunk egy darab szövettel, hanem az,
amikor egy sima keretet felépítünk, és
abba bútort csinálunk. A honlapomon
[dlkarpitos.hu] is van egy szék, amin illusztrálom, hogyan van felépítve.”
László nagyon sokféle megrendelést teljesített már. Amikor arról kérdeztem,
mi az, amit szívesen kiemelne munkái
közül, párat a teljesség igénye nélkül
megemlített: „A Pesti Színházban a falikárpitot én csináltam. Kocsis Zoltánnak gyártottunk egy új neobarokk bútort.”
Mesterség továbbadása
Sok apának álma, hogy becsült szakmáját, mesterségét fiai tovább vigyék. László is hasonlóképp van vele, mindenestre
az egész család kiveszi részét a vállalkozásból: „A kisebbik, aki Sopronban fog
végezni a bútortervezô szakon, most csinálja a diplomamunkáját. Tervezett egy
ülôgarnitúrát. Nem is gondoltam volna,
hogy ilyen kreatív.
A nagyobbik fiam informatikával foglalkozik, a honlapomat ô szerkeszti,
meg a számítógéppel kapcsolatos munkákat ô végzi. A feleségem is ha tud, akkor segít. Nem riad vissza, meg tudja
fogni a bútornak a másik oldalát, hogyha kell. Végül is ez egy családi vállalkozás úgymond.”
Vasváriné Édl Ágnes

KÖZÉRDEKÛ

Kábeles szolgáltatások

Hamarosan elérhetô a UPC teljes kínálata
A kábeles szolgáltatásokat Martonvásárban,
Tordason, Kajászón, Gyúrón és Baracskán
április 1-jétôl átvevô UPC Magyarország
a közelmúltban már elindította saját, új
digitális televíziós szolgáltatását, amely immár
mûsorrögzítôt, videotárat és HD-csatornákat is
kínál.
A további mûszaki fejlesztéseket követôen, május 3-tól
pedig már rendelkezésre áll és akciós kedvezményekkel
megrendelhetô a UPC teljes szolgáltatáskínálata is. Elérhetôvé
válik az akár 120 Mbit/sec sebességû, szupergyors internet
és a kábelhálózaton belül 0 forintos percdíjakat biztosító
telefonszolgáltatás is.
A meglévô elôfizetôknek az új internet- és telefonszolgáltatások igénybevételéhez szükséges lesz díjmentesen lecserélni az

eddig használt régi modemeket. A UPC az új készülékeket postai úton juttatta el minden érintetthez.
Az elôfizetôknek nincs más teendôjük, mint a
megküldött modemeket a hozzájuk mellékelt
ábráknak megfelelôen az áram- és kábelhálózathoz,
a számítógéphez, illetve az otthoni routerhez
csatlakoztatni, majd az eszközöket áramtalanítással
újraindítani.
Fontos tudnivaló, hogy szolgáltató-váltással a számlaküldés
idôpontja is megváltozott: az új számlaciklus minden hónap
26-a.
A szolgáltató-váltással összefüggô kérdésekrôl a www.upc.hu/
fibernet weboldalon található részletes tájékoztatás. A UPC
telefonos ügyfélszolgálata pedig a 1221-es telefonon érhetô el.
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Környezetünkért
A Föld Napja alkalmából immáron hetedik alkalommal az idén is meghirdette országos szemétgyûjtési akcióját a
Magyar Közút Zrt. ôk biztosították a
zsákokat, a láthatósági mellényeket és
a munkavédelmi kesztyûket. Számtalan település csatlakozott az akcióhoz,
sok helyen mutattak példát a környezetük megtisztításával képviselôk, polgármesteri hivatali, körjegyzôségi dolgozók, cégek és magánszemélyek
Településünkön legnagyobb létszám
mal a körjegyzôség köztisztviselôi, a közmunkások, a
Természetjáró Klub vezetôje és jómagam vettük kézbe az
ügyet, vagyis a mások által eldobált szemetet. A reggeli
kezdéstôl 11 óráig 3 helyen több tucat szeméttel megrakott
zsák várta a Zrt. kocsiját, amely az elszállítást végezte.
Mi elsôsorban a település közútjai és járdái mellett, valamint
a vízelvezetô árkokból, továbbá a 7-es fôközlekedési út
szélén végeztük a gyûjtést. Egyikônk sem számolta meg hány
derékhajlítást és kézmozdulatot végzett aznap mások miatt,
hogy az eldobott szemetet felvegye és zsákba helyezze, de
az biztos, hogy másnap reggel érzékenyen eszébe jutottak a
mozdulatok. Bizonyos következtetésekre is jutottunk. Sokan
szeretik a Negró cukorkát és a különféle csokoládét (e
csomagolóanyagokból nagyon sokat szedtünk össze), de úgy
látszik, az édesség szeretetével nincs arányban a környezeti
tisztaság igénye. A dohányosok nem csak a csikket, de az
utolsónak kivett cigarettakor a kiürült dobozt is abban a
pillanatban eldobják. A szomjat oltó üdítô és sör útközben
történô elfogyasztásakor valamilyen különleges élményt
jelenthet azok dobozának vagy palackjának árokba dobása,

mert azt is rengeteget találtunk. Na
és az energiaital. Elmondható, hogy
útvonalunkon e feliratot tartalmazó
fémdobozból és PET palackból leltük a
legtöbbet. Figyelemfelkeltôek; pirosak,
feketék, fémesek, sárga és egyéb színû
feliratozásúak. S micsoda erôt adhat
a benne lévô nedû elfogyasztása!?.. –  
ugyanis elôfordult, hogy összetaposva
találtuk ôket. Habár ahhoz feltehetôen
már nem nyújtott elég energiát, hogy a
kukába, vagy szemétgyûjtôbe hajítsák.
A használt papír zsebkendô higiéniás voltát nem kívánom
taglalni, de használata nem azért kellene, hogy elônyös
legyen, mert azt bárhol el lehet dobni. A fôút melletti
árkos-bokros területen kidobott és kiszakadt hulladékgyûjtô
zsákokból cipôk, papucsok, ruhanemûk, törött üvegek,
poharak gyarapították a gyûjteményt. Csak azt nem értem,
miért nem a kukába teszik, amit minden héten elszállítanak,
vagy a lomtalanítás alkalmával legálisan válnak meg tôlük.
A környezetvédelmi gondot nem lehet megoldani egyegy szemétgyûjtési akcióval, de környezetünk tisztaságát
megôrizhetjük azzal, hogy a közterületekre kihelyezett
hulladékgyûjtôkbe tesszük az útközben keletkezett szemetet,
illetve ha nincs a közelünkben, akkor a kezünkben vagy
táskánkban tartva a legközelebbi szemetes edénynél
szabadulunk meg tôle. Ha illegális szemétlerakást észlelünk
településünk környékén, azt jelezzük a körjegyzôségen
és adjunk meg minden birtokunkban lévô információt a
tettes felderítéséhez és felelôsségre vonásához (név, lakcím,
gépkocsi rendszám, stb.).
Becsei Andrásné

Szóváteszem
„utólagos reklamálásnak
helye nincs”
Két hónap távlatában sem tudok megszabadulni a fenti – idézôjelbe tett szavaktól. Ilyen szavakat még az APEH
sem szokott használni, ha valamit követel az állampolgártól.
Minél jobban rágódta e kijelentésen,
annál inkább feléledtek bennem a régi
szép idôk.
A háborúban le- és kiégett a református
templom. A szegénység, a kilátástalanság
hihetetlen méreteket öltött. Ennek
ellenére – áldott legyen emléke Barta
Géza lelkipásztornak és a sok-sok segítô
kéznek és adománynak, amely lehetôvé
tette, a baracskai református templom

1959-ben belülrôl, majd 1986-ban
kívülrôl való felépítését. Barta Géza
lelkipásztor még idôs korában is
gondoskodott arról, hogy a parókia
újjáépítéséhez a gerendák meglegyenek,
szépen rendben beszámozta.
Tisztelt Baracskai Református Egyházközség Presbitériuma! Hová lettek azok
az értékek, amit a gyülekezet tagjai egyházfenntartói járulék címén fizettek, és
a hét-nyolc ingatlan bérleti díjai 1993.
óta. Elnézve a református templom külsejét – belsejét, nem látszik meg rajta,
hogy a jó gazda gondosságával viseltettek volna iránta. Most pedig a „Temetôi
hírek” c. közleményükben a törvényre való hivatkozással arra kényszerítik a falu lakosságát (mert hisz minden-

ki a református egyház tulajdonában
lévô temetôbe temetkezik), hogy váltsa meg a 25 évnél régebbi hozzátartozójának sírhelyét. Sokat járok a temetôbe
el-el nézve, hogy erre az eljárásra nincs
semmi szükség, csupán rendezni kellene. De ez az egyszerûbb, és még pénzt is
hoz a házhoz és nem is keveset.
Azt viszont szeretném megérni, hogy
nem fizetés esetén ki lesz az, aki bárkinek
is a hozzátartozóját a törvényre való
hivatkozással eldózeroltatja!
Érdekes – tisztelet a kivételnek –, hogy
a presbitérium tagjai és Lelkipásztora
azt nem teszi közzé, hogy a híveket
hívogassa az Isten házába, de ezen nem
is csodálkozom. Elfigyelve hosszú évek
óta egy-egy presbiter magatartását –
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van, aki olyan ittas állapotban ül be
a kocsmába, hogy az hajmeresztô –,
ezek után már azon sem csodálkozom,
hogy embertársa otthonát fondorlatos
módon elorozta annak feje fölül. De
nem ô az egyetlen, csak másik utcában
lakik, aki szintén nem veti meg az
alkoholt. A harmadik úgy káromolja az
Istent, hogy egy valamire való béres is
belepirulna. De hogy folytassam, akad
olyan is köztük, aki durván megsértette
a tízparancsolat egyik szabályát.
Lehet, hogy Önök közül sokan nem
tudják, hogy e faluban van, aki már
hónapok óta elvétve eszik fôtt ételt,
akiknek a feje fölül árverezik a házukat,
vagy már nem tudja kiváltani a fájdalom
vagy életmentô gyógyszerét, de Önök  a
törvényre való hivatkozással minderre
nincsenek tekintettel, így hát „utólagos
reklamálásnak helye nincs”.
Ehhez képest mit ír a Biblia: „Tiszta
és szeplô nélkül való istentisztelet az
isten és az Atya elôtt ez: meglátogatni
az árvákat, és özvegyeket az ô
nyomorúságukban, és szeplô nélkül
megtartani magát e világtól”.
Dr. Antal Ida

2011. június

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
NÉMETH JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

50 ÉV
BOLDOSÁG
Tatai Sándor
és neje
50. házassági évfordulótok
alkalmából
sok szeretettel gratulálunk!

Lányotok, vejetek,
unokáitok
és dédunokáitok.

2011. június

Hirdetés

A Baba-Mama napot támogatja: Baracska Község Önkormányzata
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MÁJUS
28–29.: Martonvásár
JÚNIUS
4–5.: Ráckeresztúr
11–12.: Ercsi
13.: Martonvásár
18–19: Martonvásár
25–26.: Ráckeresztúr

JÚLIUS
2–3: Ercsi
9–10: Martonvásár

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

2011. június

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

Dózsa Márta falugazdász
ügyfélfogadása

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!

Kidoboló

Impresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
június 17. (péntek)
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
július 1-ig
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

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

Az ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján történik!

(06 70) 247 0746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-59
(06 30) 377-43-86ÚJ!
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

