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POLGÁRMESTERI SOROK
A KÖLTSÉGVETÉSRÔL
Képviselô-testületünk elfogadta a 2011.
évi költségvetését. Be kell, hogy valljam
egyenlôre úgy fest a dolog, hogy az utóbbi
idôk legnehezebb gazdasági éve elé nézünk.
Aki utána néz a költségvetésünknek látja,
hogy az önkormányzat az intézmények
mûködtetetése mellett majdnem 20
millió forint tartalékot tudott képezni.
Ha, viszont figyelmesen megnézzük a
költségvetésünket összességében akkor
azt is láthatják, hogy a majdnem 20 millió
forintos tartalék úgy keletkezett, hogy
20 millió forint hitelt is beterveztünk
a bevételi oldalon. Vagyis így lett a
költségvetésünk bevételi és kiadási
oldala egyenlô. Ez alapjába véve nem
is nyomasztana annyira, ha nem lennék
tudatába a képviselôtársaimmal együtt,
hogy bizony-bizony az intézményeink
dologi kiadásait alul terveztük, és
fejlesztésre tulajdonképpen alig-alig jut
valami. Az idei esztendôre egyenlôre
úgy néz ki, hogy le kell mondanunk
az útépítésekrôl, kátyúzásokról, a
járdaépítésekrôl, a közvilágítás bôvítésrôl,
a rendezési tervünk módosításáról,
utcanév táblák kihelyezésérôl és még
folytathatnám a sort. Ilyen költségvetési
helyzetben veszélyben van a már
megnyert pályázataink megvalósítása
is. Hogy miért? A válasz nagyon
egyszerû. A megnyert pályázataink
utófinanszírozásúak, ami azt jelenti,
hogy miután a munka elkészült, a
számlát kifizettük, utána majd valamikor
megkapjuk a részünkre megítélt pályázati
összeget. Az elmúlt idôk tapasztalatai azt
mutatják, hogy sokszor ez a kifizetési
határidô egy évre is elhúzódik. Mi
viszont a központi költségvetésbôl
kapott pénzünket tizenketted részenként
kapjuk. Ez azt jelenti, amit Baracska
község havonta kap többféle jogcímen
az államtól az tulajdonképpen minden
hónapban elfogy, mivel ez a pénz a
bérekre, annak járulékaira, az energia
költségekre és az egyéb mindennapos
kifizetésekre elegendô csak. Magyarul,
nem tudunk annyi pénzt félrerakni, hogy
kifizessük a vállalkozót, ezért újabb hitelt
kellett és kellene felvennünk, amelynek
kamatai szintén a mi költségvetésünket
terheli. Hát ezért van veszélyben a
megnyert pályázatunk megvalósítása.
A VÁLI VÍZRÔL
Lassan egy esztendeje annak, hogy a Váli
víz kilépett a medrébôl és jelentôs kárt

okozott a Széchenyi és Templom utcában
lakók pincéjében, kertjeiben. Az árvíz
után írt cikkemben is jeleztem, hogy a
Váli víz karbantartása, takarítása nem
önkormányzatunk feladata. A Váli víznek
is van egy tulajdonosa, a Magyar Állam, és
van egy kezelôje, a Vízügyi Igazgatóság.
A probléma megoldása illetve annak
megelôzése
az
ô
kötelességük.
Természetesen mondhattam én bármit
néhány embernek, ôk ezt a tényt nem
voltak hajlandók tudomásul venni, csak a
szitkozódás, az átkok szórása hagyta el a
szájukat. A fülüket befogták, a szemüket
becsukták, amikor újság került kezükbe
vagy bekapcsolták a televíziót, mert nem
akarták észrevenni azt, hogy az ország
jelentôs részén ennél sokkal nagyobb
gondok esetén sem tudott a kormányzat
segíteni. Ebben a nehéz gazdasági
helyzetben, amiben az országunk van,
meg kell érteni, hogy még a bajt is
rangsorolni kell, hiszen nincs annyi pénz,
amivel meg lehetne oldani azt a sok
problémát, ami az országunkra szakadt.
Természetesen tudom, és tisztában
vagyok vele, hogy mindenkinek a saját
maga problémája a legnagyobb és a
problémájának megoldása érdekében
küzd és harcol. Ez így van jól, ez a világ
rendje. Amit ezen sorokkal kifejezni
szerettem volna, az csupán annyi, hogy
egy kicsit legyünk több megértéssel a
másik iránt, és a gondunkat úgyis a másik
tudomására hozhatjuk, hogy nem szidjuk,
átkozzuk úton-útfélen. Persze azért van
jó hírem is. A Vízügyi igazgatóság az
információim szerint 12 750 000 Ft-ot
kapott a Váli víz baracskai szakaszának
kotrására, tisztítására. Jelenleg ennek a
munkának az elôkészítéseként a Vízügyi
Igazgatóság által a közmunka program
keretében
alkalmazott
személyek
végzik az elôkészítô munkálatokat. Az
Igazgatóság a munkára a pályázatot
kiírta és sikeres pályázat esetén májusban
elkészülhet a Váli víz rendbetétele.
A FIZETÉSI MORÁLRÓL
Sokat gondolkodtam, hogy ezen témát
mennyire mélyen szabad feszegetni. Végül
is abban maradtam saját magammal,
hogy nehéz gazdasági helyzet ide, nehéz
gazdasági helyzet oda, a tisztességesen
fizetôk védelme érdekében az alábbi
gondolatokat jegyezném meg.
A község költségvetése, mint már
nagyon sokszor leírtam két részbôl áll.
Egyrészt, az állami támogatásból (amely

éves összeget, mint már említettem, havi
bontásban kapjuk meg). Másrészt, saját
bevételekbôl, amelyek közé tartozik
a helyi adó és több más bevétel. Ha az
önkormányzathoz nem folyik be az
általunk betervezett adómennyiség,
az azt jelenti, hogy a költségvetésünk
bevételi oldala lecsökken, ezért le
kell csökkenteni a kiadási oldalt,
vagyis még kevesebb jut az óvodára,
az iskolára, útfelújításra stb.. Nem
véletlen tehát, hogy a körjegyzô a
község többségének érdekében arra
kényszerül, hogy a notórius nem
fizetôket végrehajtásra adja. Ugyanez
a probléma van a szemétszállítás terén
is. Az önkormányzatnak szerzôdése
van kommunális hulladék elszállítására.
A szerzôdésünk viszont kimondja, hogy
amennyiben a VHG-nak nem folyik
be az általa kiszámlázott összeg, úgy a
különbözetet az önkormányzatnak kell a
Kft. részére megfizetni. Most már nem
tudunk türelemmel lenni, hiszen nem
engedhetjük meg magunknak, a rendesen
fizetôkkel szemben pedig erkölcstelen,
hogy bármilyen úton ne követeljük az
elvégzett szolgáltatásért az ellendíjazást.
Nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy
állampolgárok évek alatt még csak egy
részletet sem fizettek be, de a szemetet
ugyanúgy minden héten kirakják,
ugyanakkor fizetési hajlandóságot nem
mutatnak, de minden családtagnak
mobiltelefon lóg a fülén. Szóval, itt
és most ennek vége, mert vége kell,
hogy legyen. Tovább folytatva a sort,
ugyanilyen jellegû probléma fordul elô
a szennyvízbekötésekkel kapcsolatban
is. Az önkormányzat vállalt kezességet
azok után, akik tíz éves futamidôre
vették fel a 150 ezer forintot. Igen
ám, csak néhányan „elfelejtik” a
havi törlesztôrészletet feladni. Velük
szemben is a törvényes kereteken belül
intézkedéseket fogunk kezdeményezni.
KÖZMUNKA PROGRAMRÓL
Talán meg sem tudom számolni, hogy
a rendszerváltás óta hányféle jogcímen
volt megállapítva a munkanélküli segély,
annak melyik évben mi volt a neve, illetve
az ezekhez kapcsolódó foglalkoztatás
milyen néven, milyen feltételekkel
mûködött. Most egy újabb rendelkezés
van hatályban, amelynek – mint minden
jogszabálynak – van pozitív és van
negatív oldala is. Alapjában véve én nem
szeretnék egyik oldalról sem kiemelni
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semmit, csupán a tényekrôl, amelyekrôl
valószínûleg Önök közül nagyon sokan
ismernek, tájékoztatnám Önöket. Azon
55 év feletti embereket, akiknek lejárt
az álláskeresési támogatása és jelenleg
az önkormányzatnál vannak rendszeres
szociális segélyen, munkavégzésre nem
alkalmazhatjuk. Ez azt jelenti, hogy
ôk vagy találnak munkahelyet vagy
a részükre folyósított összegbôl kell
megélniük. Az 55 év alatti úgynevezett
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bérpótló juttatásban (BPJ) részesülô
személyeknek ahhoz, hogy 2012-tôl
is kaphassák a megállapított juttatást
azoknak az idei évrôl legalább egy
hónapos, 8 órás munkaviszonyt kell
igazolni. Az ô érdekükben mindösszesen
annyit tud tenni az önkormányzatunk,
hogy
a
Munkaügyi
Központon
keresztül felajánlunk 4 órás munkát
kettô hónapra. Aki nem él az általunk
felkínált lehetôséggel, természetesen
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más helyrôl is hozhat igazolást. Mindkét
esetben a munkaviszony idôtartama
alatt a BPJ szüneteltetve van. Hosszú
távú (6–8 hónapos) munkavégzésre
a Munkaügyi Központhoz kellett
pályázatot benyújtanunk. A pályázat
elbírálásra került, az idei esztendôre
az önkormányzatunk 2 fô 55 év alatti
személyt alkalmazhat az év végéig.
Boriszov Zoltán
polgármester

KÉPVISELÔ-TESTÜLETI HÍREK
A 2011. évi üléssorozat Baracska község és Kajászó község
testületének együttes ülésével kezdôdött, január 20-án.
– Elfogadásra került 48 765 eFt bevételi és 48 765 eFt kiadási
fôösszeggel Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôségének
ez évi költségvetése. (Nemmel szavazott: dr. Herczeg József)
– A testületek megtárgyalták a körjegyzôség 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót. A körjegyzô asszony írásbeli
elôterjesztését kiegészítve megjegyezte, legfontosabb céljuk,
hogy az állampolgárok megelégedésére dolgozzanak.
A beszámolóból kiderült, hogy a köztisztviselôk többségénél
az elmúlt idôszakról jelentôs ki nem vett szabadság
halmozódott fel, ezért a körjegyzô munkarendi igazgatási
szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot terjesztett elô.
A rendeletet mindkét képviselô-testület egyhangúan
elfogadta. Az igazgatási szünetre augusztus és december
hónapokban kerül sor, melynek pontos ütemezésérôl
mindkét településen idôben értesítve lesz a lakosság.
A körjegyzôségi munkáról szóló beszámolót Baracska
község testülete egyhangú igennel, Kajászó község testülete
5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el.
– Mindkét testület egyhangú igen szavazattal fogadta
el a körjegyzôség köztisztviselôinek 2011. évi
teljesítményértékelése alapját képezô kiemelt célokat.
Soros ülését február 3-án tartotta képviselô-testületünk,
melyrôl betegség miatt távol maradt Boriszov Zoltán
polgármester. Szûcs Norbert képviselô munkahelyi
elfoglaltsága miatt ülés közben érkezett meg.
– Elsôként a faluház vezetô 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót és a faluházba 2011-re tervezett rendezvényekre,
programokra vonatkozó elképzeléseket ismerte és tárgyalta
meg a testület, melyek a kérdésekre adott válaszokkal
kiegészítve egyhangúlag kerültek elfogadásra. Elhangzott;
annak ellenére, hogy többféle kísérlet is történt, nehéz olyan
programot találni, ami az általános iskolás korosztályon
túli fiatalokat is bevonzza a faluházba. Igény mutatkozik
gyermekmûsorokra és felnôtt elôadásokra egyaránt, ezért
a faluház vezetô kérésére, e célra 200 000 Ft-ot hagyott
jóvá a testület az idei költségvetésben. Felnôttek számára
PC klub, gyermekeknek a nyári szünidôben napközis tábor
szervezését tervezi a vezetô. Újra lesz Bambi-buli és pingpong bajnokság, s a már bevált programok, rendezvények is
szerepelnek az elképzelések között.
– A 2011. évi költségvetés tárgyalásakor a testület figyelembe
vette a PIT Bizottság javaslatait. Így garázsépítéshez a
tanyabusz számára 1 millió forint került jóváhagyásra.
Reálisabb létszám és összeg meghatározásával került

tervezésre a közfoglalkoztatás. Pontosításra került,
hogy a képviselôi tiszteletdíj soron tervezett összeg az
alpolgármester tiszteletdíját tartalmazza, ezért a jóváhagyott
költségvetésben ezzel a nevesítéssel szerepel.
– A költségvetés már nem tartalmazza a védônôk
költségátalányát és a megszüntetésre javasolt 6 órás álláshely
bérét és járulékait sem.
– A PIT Bizottság nem javasolt költségtérítés megállapítást
a háziorvosi rendelôk közüzemi költségeihez, az ülésen
azonban elhangzott javaslat, hogy fizessenek valamennyi
költségtérítést a háziorvosok. A bizottság javaslatát
támogatta: Pintérné Bernyó Piroska, nem támogatta:
Becsei Andrásné, dr. Herczeg József, tartózkodott: dr.
Mayer András, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia. A testület
a költségtérítés ügyét ismételt tárgyalásra visszaadta a
PIT Bizottságnak. (A szavazásnál tartózkodott: Becseiné.)
A döntéskor már Szûcs Norbert képviselô is részt vett az
ülésen.
– Baracska Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
rendelete 235 385 000 Ft kiadási és 235 385 000 Ft bevételi
fôösszeggel került elfogadásra, ami 20 000 000 Ft mûködési
hitelfelvétel elôirányzatot is tartalmaz.
Néhány adat a kiadások közül
• Az idei költségvetésbôl kerül kifizetésre az elmúlt év végén
elkészült Országúti buszváró, ami 1,1 millió Ft.
• Az orvosi rendelôk fûtésének leválasztása az óvodától
szintén az elmúlt év második felében valósult meg, kifizetésére
ebben az évben kerül sor, ami 850 ezer Ft.
• A közúthálózat karbantartására sajnos a szükségesnél
kevesebb összeg fordítható, bruttó 500 ezer Ft.
• Az ellopott játszótéri játékok pótlása 458 ezer Ft, az
ugyancsak ellopott ütésgátló lapok pótlása és lerakása 803
ezer Ft. (E tételek beszerzésére feltétlenül szükség volt,
mivel a játszótér pályázati keretbôl valósulhatott meg, ami
utófinanszírozású, vagyis az önkormányzat elkészíttette,
kifizette az összeget – ún. támogatást megelôzô hitelbôl – s a
kész játszótér átvételét követôen kapja meg a nettó összeget,
mivel az áfa az önrész. A játszótér átvételére rövid idôn belül
sor kerül, de ahhoz mindennek a helyén kell lennie. A lopási
kár sajnos községünk költségvetését terheli.)
• A faluközpont komplex megújítására nyert pályázat
2. ütemének idei megvalósításáról még a koncepció
elfogadásakor döntött a testület. Ez a közpark és parkoló
kialakítása, ami 13 849 000 Ft-ba kerül, ennek nettó összege
a pályázati támogatás, s szintén az áfa tartalma az önrész.
• Mûfüves pálya ez évi hitelkamata 2 millió Ft.
• A csatorna-beruházás megvalósítása miatt 2 644 000 Ft-ot
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tesz ki együttesen a hitelkamat, kezelési költség, valamint a
hitelt nyújtó pénzintézetnek fizetendô tôkerész és a lakossági
részletfizetések közötti különbözet idei évre esô része.
• A helyi autóbusz közlekedésre a jegyekbôl és bérletekbôl
befolyó összegen felül 4,5 millió forint kiadást tartalmaz a
költségvetés.
• Az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetése 15 millió
forint, melybôl kevesebb, mint 50 % az igénybevevôk által
fizetendô térítési díj.
• Hó- és síkosság-mentesítésre 1 millió forint az évi
elôirányzat.
• A közvilágítás 2 842 ezer forint.
• 19 575 000 Ft az általános tartalék összege az év közben
felmerülô, elôre nem látható kiadások fedezetére. (Néhány
várható kiadásról már van tudomása a testületnek, az
összegek egyeztetése most van folyamatban.)
Természetesen amennyiben valamilyen bevételi többlet keletkezik
év közben, a kiadási oldal módosítására is lehetôség lesz.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2011. évi költségvetése
17 000 eFt bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszeggel
került elfogadásra. A bevétel a csatornarendszer és tisztító
bérüzemeltetôjétôl, a Fejérvíz Zrt.-tôl érkezô bérleti díjból,
a kiadás az elmúlt év ôszén elvégzett – de ebben az évben
kifizetett – csatorna nyomvonal javítási összegbôl, és az
áfa adóhatósághoz történô befizetésébôl tevôdik össze, a
tartalékkeret nem éri el az 1 millió forintot.
– A testület egy folyamatban lévô ügyre való tekintettel
nem hagyta jóvá a Fejérvíz Zrt. idei évi rekonstrukciós és
fejlesztési javaslatát. A szavazásnál tartózkodott: Becseiné.
– Határozat született, hogy a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadásáról – ami a Társulás mûködtetésével kapcsolatos
elkülönült
munkaszervezet
Martonvásár
Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába történô integrálását
tartalmazza – addig nem döntött a testület, amíg az iskolára
és óvodára vonatkozó részletes elszámolást nem kapja meg.
– Az építéshatósági igazgatási társulásra vonatkozó
megállapodás módosításáról addig ugyancsak nem
döntött a testület, ameddig a korábbi évekre vonatkozó
tételes, indoklással ellátott elszámolást valamint a 2011.
évre vonatkozó társulási díj tervezetét a szintén részletes
indoklással ellátva nem kapja meg.
– A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás szervezeti rendszerének átalakítását nem támogatja
képviselô-testületünk, mivel véleménye szerint a jelenlegi
szervezeti forma jobban biztosítja az önkormányzatok
érdekeinek érvényesítését. E napirendi pontnál ismertetésre
került, hogy Baracskán a megszüntetett hulladéklerakó
rekultivációjára folyó év elsô felében kerül sor.
-– A testület újjáalkotta a fiatalok elsô lakáshoz jutásának
helyi támogatásáról szóló rendeletét.
– Kajászó
Község
Önkormányzatának
Képviselôtestülete társulási megállapodás kötését kezdeményezte
önkormányzatunknál fogorvosi alapellátásra. A társulási
megállapodás tervezetét képviselô-testületünk megtárgyalta
és jóváhagyta azzal, hogy a feladatot ellátó fogorvos, illetve
Bt. az Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül kössön
szerzôdést az egészségbiztosítási finanszírozás folyósítására.
– A testület megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelemmel
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kapcsolatos tájékoztató anyagát. Sajnálatát fejezte ki, hogy
az elmúlt évi árvízkárok miatt településünk nem részesült
támogatásban a Katasztrófavédelmi Alapból. Megbízást
kapott a polgármester, hogy március 31-ig végezze el a helyi
védelmi terv aktualizálását.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Egészségügyi
Szakellátás átadásáról szóló megállapodást képviselôtestületünk tudomásul vette. Megbízta a polgármestert
folytasson
tárgyalásokat
az
érdekelt
települések
polgármestereivel a szakorvosi ellátóba történô eljutási
körülmények helyzetérôl.
– Döntés született a Civil Alapból nyújtandó támogatási
pályázat kiírásáról. (A kiírás megtalálható Baracska
honlapján.)
– Az Aradi utca egy részének rossz állapotára vonatkozó
lakossági bejelentést a testület megismerte, helyszínelés
után lehet meghatározni, hogy milyen javítási munkák
szükségesek.
– A IV. Futapest-Baracska Crossfutás nevû futóverseny
megrendezéséhez – mely a Falunapkor lesz – bruttó 60
ezer forintot biztosít, a verseny díjazásához viszont nem
nyújt támogatást a testület. Fentiek figyelembe vételével
felhatalmazást kapott a polgármester a szerzôdés aláírására.
– A polgárôrség megfigyelô-kamerák elhelyezésére vonatkozó
felhívását a testület megtárgyalta. Megköszönve a javaslatot
úgy döntött, hogy egy komolyabb és a jogszabálynak jobban
megfelelô rendszer kiépítésében gondolkodik, melyben
továbbra is várja a polgárôrség segítségét. (A döntést
megelôzôen a PIT Bizottság is erre tett javaslatot.)
– A polgárôrséggel kötendô együttmûködési megállapodástervezetre vonatkozóan arra az álláspontra jutott a testület, hogy
a polgárôrség is a Civil Alapra nyújthat be támogatási igényt,
s az igények elbírálását követôen a szabályzatnak megfelelôen
kerülhet sor a támogatási szerzôdések megkötésére.
– Jelzôtáblák elhelyezésére is tett javaslatot a polgárôrség.
A testület költségvetésében 150 ezer forintot különített el
jelzôtáblák beszerzésére. A beszerzéskor derül ki, hogy ebbôl
az összegbôl milyen táblákat tud megvenni és kihelyezni.
– A „Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és
a Betegekért Alapítvány” támogatási kérelmét forráshiány
miatt nem tudta támogatni a testület.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt
a képviselô-testületi jegyzôkönyvek késedelmes felterjesztése
miatt. A testület a törvényességi felhívást tudomásul vette
és figyelmeztette a körjegyzôt, hogy a jövôben tartózkodjék
a mulasztásos törvénysértéstôl és gondoskodjon a
jegyzôkönyvek határidôn belüli megküldésérôl.
– Ismertetésre került, hogy megérkezett a Fejérvíz Zrt.
elôterjesztése a 2011. évi csatornadíjakra vonatkozóan,
melynek elôzetes PIT Bizottsági javaslata után tárgyalhat
a testület úgy, hogy az elôterjesztés szerinti március 1-tôl
alkalmazható legyen.
– Zárt ülésen védônôtôl érkezett levélrôl, szociális lakás iránti
kérelemrôl, lakás- és garázsbérleti szerzôdés módosításáról
és egy hulladékszállítási díj kedvezményre vonatkozó
fellebbezésrôl tárgyalt és döntött a testület.
A nyilvános képviselô-testületi ülésekrôl készült jegyzôkönyvek
és a rendeletek megtalálhatók a www.baracska.hu honlapon
és a körjegyzôség titkárságán.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Faluház, Óvoda

FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Kedves Olvasók!
A mi szép Faluházunk – mint bármely
más épület -, használódik, karbantartásra
szorul. Rejtô Jenô szavaival élve:
„elrepült felette az idô vasfoga”.
A szûkös anyagi keretek mindig csak
egy keveset engednek. A „SZEVASZ” a
Baracskai Faluházért Alapítvány bérleti
díj nélkül használhatta szilveszterkor
a faluházat, cserébe vállalta a kisterem
felújítását. A bevételbôl sikerült a
kisteremben parkettát javítani és
kifesteni. Az alapanyagokat vásároltuk
meg, a felújítás önkéntes alapon történt,
társadalmi munkában. (Már parkettázni
is tudok.) Köszönet a sok önkéntesnek
és a „SZEVASZ” Alapítványnak!
Még egy tavaszi nagytakarítást
szeretnénk, ahol nagy segítségünkre
lehetne Pókember és Batman, akik a
gerendákról is letakaríthatnák a sok
éves port.
Örömmel jelentem, hogy a Kézimunka
szakkörösök és a hastáncosok ismét a
faluházban találtak otthonra.
Rendszeres programunk még: Fruttitáncfoglalkozás minden csütörtökön,
ahova kicsiket és nagyokat egyaránt
várunk!
Kéthetenként
szombaton
délután

Filmklub, ahol minden alkalommal
két filmet vetítünk. Háromtól ifjúsági,
hattól felnôtt filmet.
Tervek, konkrétumok:
Április 1-jén, szombaton, Bolondos
Bambi Bulit tartunk sok játékkal,
vidámsággal, bolondozással.
Áprilisban, a költészet napjához
kapcsolódóan szeretném meghívni Róka
Szabolcsot, aki tanárember, és emellett
zseniális interaktív elôadásokat tart
gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt.
A mûvész vállalta a fellépést, csak még
az idôpontot nem tudtuk lefixálni
lapzártáig.
Április 23-án Retro Locsoló Bulit
tartunk, amely bevételébôl a nyári

napközis tábort szeretnénk támogatni (a
táborról pár sorral késôbb).
Májusra tervezem a következô pingpong bajnokságot, amely már a
hetedik BAMASZK lesz (Baracskai
Amatôr Asztalitenisz Kupa), és az elsô
hastánctalálkozót, ahova meghívjuk a
környezô települések néhány csoportját.
Júniusban, az iskolai tanítás végeztével
napközis
tábort
szervezünk
az
iskolásoknak, várhatóan június 14. és
17. között. Érdeklôdni, jelentkezni már
most is lehet! A táborban minden nap
érdekes foglakozásokat, versenyeket
rendezünk majd, ahogy ezt már
sok baracskai táborozó gyermek
tapasztalhatta!
Vasvári Béla, Faluházigazda

A filmklub márciusi mûsora:
MATINÉ – 15 óra
A varázslótanonc
Március 12.
amerikai film
szombat
rendezte: Jon Turteltaub
Pokolfajzat II –
Március 26.
Az Aranyhadsereg
szombat
amerikai film
rendezte: Guillermo Del Toro

FILMKLUB – 18 óra
21 – Las Vegas ostroma
amerikai film
rendezte: Robert Luketic
Filmklasszikusok:
Sörgyári capriccio
cseh filmvígjáték
rendezte: Jiří Menzel

Programjainkra sok szeretettel várunk mindenkit!

ÓVODAI HÍREK

Bóbita év
Óvodánkban igen sok esemény színesíti a mindennapokat, és
nincs ez másként 2011-ben sem.
Januárban egy újdonsággal indítottuk az évet. Viszt Nóra
gyógypedagógus érdekes és hasznos elôadását hallgathattunk
meg a hiperaktivitásról. Az elôadó hölgy közérthetôen
beszélt a tünetekrôl, okokról, és kézzelfogható megoldási
módszereket ajánlott, ismerôs, hétköznapi problémákra
nemcsak hiperaktív gyermeket nevelôknek.
A közelgô tavasz jelzi, elérkezett a farsangozás ideje.
Február 18-án jelmezt is öltenek a gyerekek és kezdôdhet
a télbúcsúztató vidámkodás, lakodalmas játékkal, énekkel,
tánccal.
S ha a tél mégsem akar még búcsúzni, március 4.-én a kisze
báb elégetésével elkergetjük a hideget. Reméljük, leszünk
olyan sikeresek, mint a tavalyi évben, amikor a délutáni
alvásból már ragyogó napsütésre ébredtek a gyerekek.
Március 15-érôl az óvodában március 11-én délelôtt
emlékezünk meg.
Április 4-én ismét ellátogat hozzánk a Habakukk bábszínház.
Színvonalas, csupa zene, csupa szín elôadásaik magával
ragadják a gyerekeket.
Azért, hogy a tavaszi fáradtságot könnyen leküzdjük, április 8.án egészségnapot tartunk, amelyen a szülôknek köszönhetôen
mindig bôvelkedünk friss gyümölcsökben, zöldségekben,
olajos magvakban. Ezeket a gyerekek szívesen kóstolgatják és

a mozgásos játékok mellett bábelôadás is szórakoztatja ôket.
Hogy a szülôk is jobban megismerhessék az óvodai életet és
betekinthessenek a gyermekeik mindennapjaiba, óvodánk
ismét meghirdeti a nyílt hetet, idén április 11-e és 15-e között.
Az iskolában a tavaszi szünet április 21–26-a között lesz.
Nálunk az óvodában, ezen a héten is nevelômunka folyik.
Az idei évben április végén köszöntjük az édesanyákat. A
különbözô csoportokba járó testvérekre gondolva a négy
csoport, négy különbözô idôpontban ünnepli az anyák napját.
Ezután is egymást érik a különbözô programok.
Május 13-án Piroska néni vezetésével a néptáncra járó
gyerekek ízelítôt adnak szüleiknek tudásukból a Táncház
alkalmával. A bemutató után a gyerekek és szüleik közös
kézmûveskedésben vehetnek részt.
Május közepén, egy kiránduláson vehetnek részt, azok a
nagycsoportosok, akik szeptembertôl iskolatáskára cserélik
az óvodai játékokat. Olyan uticélt igyekszünk választani,
amelynek emléke szintén bekerülhet a tarisznyájukba május
28-án. Hiszen lassan megint eltelik egy év, s közeledik a
nagyok búcsúztatása. S mint minden évben, virágok között,
dallal, verssel búcsúznak ôk és búcsúztatjuk mi ôket.
Bár a hónap véget ér a programok sora még nem. Május 31-én
gyermeknapkor igazi rendhagyó délelôttjük lesz a gyerekeknek
légvárral, elektromos kismotorokkal, arcfestéssel.
Különleges események nélkül is, mindennapra jut egy kis
csoda a Bóbita óvodába.
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EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Hûséggel és szeretettel – így szól a Batthyány család jelmondata
Dr. Batthyány-Strattmann László 1870.
Az elsô világháború után családjával
október 28-án született Dunakilitiben
Körmendre költözött. Itt is kórházat
egy régi magyar nemesi család
alapított
saját
pénzébôl.
1929.
hatodik gyermekeként. Középiskolai
szeptember elején rákban betegedett
tanulmányait a kalksburgi és a kalocsai
meg, és súlyos szenvedések után 1931.
jezsuita gimnáziumban folytatta, majd
január 22-én hunyt el Bécsben. Testét
a bécsi egyetemen tanult. Ebben az
a németújvári családi sírba temették
idôben súlyos csapásként érte édesapja
(Güssing, Burgenland). 2003. március
halála, mivel már fiatalabb korában
23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta
édesanyját is elvesztette. Ezután kezdte
Dr. Batthyány-Strattmann Lászlót.
meg orvosi tanulmányait, és 1900-ban
Boldog Batthyány-Strattmann László Úgy tûnik, Batthyány doktor rácáfol
doktorrá avatták. 1898-ban feleségül
életpéldája a Család évében arra a szállóigére, hogy senki nem lehet
vette Coreth Mária Terézia grófnôt.
próféta a saját hazájában. ô az egész
Boldog és harmonikus házasságukat bôséges gyermekáldás család szemében minden probléma megoldója, a fájdalom
kísérte. Hivatása nagyon igénybe vette ugyan, ennek dacára enyhítôje... Ha este fáradtan hazament a kórházból, volt
tizenhárom gyermekét feleségével karöltve szeretetben és ideje és türelme gyermekeivel játszani. Vasárnaponként
istenfélelemben nevelte.
kedvtelésbôl a gyerekek cukorkát öntöttek apjukkal. A doktor
Emellett orvosi hivatásában is kiteljesedett. Köpcsényben értett a cukrászathoz. Pozsonyban egy cukrászmesterhez járt
(Kittsee, Burgenland), ahol családjával élt, 1902-ben kórházat ellesni a szakma fogásait. A cukorkát a gyerekek bevitték a
alapított. Kezdetben általános orvosként dolgozott ott, majd kórházba és szétosztogatták a betegek között. Hétvégén
sebészi, késôbb szemorvosi szakosodást szerzett. Naponta 80- „házimozit” rendeztek, melyre meghívták a kórház betegeit
100 beteget kezelt és évente több száz szemmûtétet hajtott és a ház népét. Szeretett zongorázni, furulyázni. A család
végre. Tudatosan a szegények orvosa akart lenni, akiknek élete szemmel láthatóan színes és tartalmas volt. Tudatosan
nemcsak a testét, hanem a lelkét is gyógyította. A betegek és törekedett arra, hogy gyermekei számára boldog gyermekkort
szegények kezelésekor Krisztussal való egységet élt meg. Nem biztosítson.
csak hogy ingyen kezelte betegeit, sôt még pénzt is adott a Dicsértessék a Jézus Krisztus!
rászorulóknak. Sok páciense még életében szentként tisztelte
Hasap Jánosné
Batthyány doktort.

OLVASÓI SOROK

Kerékpározni jó, de…
Minél inkább közeledünk a tavasz felé,
annál többen vesszük ismét használatba
kerékpárunkat. Azokon a részeken,
ahol kerékpárút készült, nagyobb
biztonságban érezzük magunkat, de
ne feledkezzünk el néhány szabályról,
s a kerékpárút mellett elhelyezett
közlekedési táblák figyelembe vételérôl.
A Vasút utcában a megépült kerékpárút
szolgál a gyalogos közlekedésre is, vagyis
a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak
is tekintettel kell lenni egymásra.
Az Országút mellett egy részen
külön van a gyalogosan közlekedôk
számára járda és külön a kerékpárút.
Arra azonban figyeljünk, hogy az
Országútról nyíló utcáknál (Kossuth,
Rákóczi, Fehérvári) nincs elsôbbsége

a kerékpárúton közlekedôknek. Sôt
a Kossuth utcánál akár Budapest
irányából, akár Székesfehérvár irányából
érkezve – mint ahogyan a táblák is jelzik
– véget ér a kerékpárút, és a közlekedési
szabályok szerint ott a kerékpárról le kell
szállni, s a kerékpárt tolva, a felfestett
gyalogátkelôhelyen kell áthaladnunk
a Kossuth utca másik oldalára. Az
úton átkelve ismét táblák jelzik a
kerékpárutat. Ezeket a közlekedési
szabályokat feltétlenül be kell betartani,
mert az Országútról lekanyarodva egyik
utcánál sincs olyan forgalomszabályozó
tábla, amelyik azt jelezné, hogy ott
kerékpárút van és az azon közlekedôk
számára elsôbbséget kell adni.
Fentiekre
többek
kérésére
azért

tartottam fontosnak felhívni a figyelmet,
mert a jogosítvánnyal rendelkezô
gépjármûvezetôk ismerik a közlekedés
szabályait, figyelik a jelzôtáblákat,
a kerékpáron közlekedôk viszont
nem biztos, hogy rendelkeznek kresz
vizsgával, és az említett helyeken már
többször csak a szerencsés véletlennek
és a gépkocsivezetôk óvatosságának volt
köszönhetô, hogy nem ütköztek azokkal
a kerékpárosokkal, akik azt gondolták,
hogy nekik van elsôbbségük.
Arról se feledkezzünk meg, hogy
kerekezés közben is magunknál kell tartani
személyazonosságunkat és lakcímünket
igazoló okmányainkat, s igazoltatás
közben a rend ôrei az alkoholszonda
megfújására is felszólíthatnak bennünket,
ami bizonyos elszínezôdés vagy jelzés
után szabálysértési bírságot vonhat maga
után.
Mindenkinek hasznos kerékpározást és
balesetmentes közlekedést kívánok!
Becsei Andrásné
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Baracska értékei és érdekességei
Kedves Olvasó!
Az esetleges félreértések elkerülése végett ezúton hívom fel a figyelmet, hogy a
riportsorozatban közölt írások a teljesség igénye nélkül készülnek, egyediek és
fontossági sorrendbe nem állíthatók. Legfôbb szándékom továbbra is az, hogy
Baracska értékeit és érdekességeit jobban megismerve közösségi életünket
erôsítsük, s lássuk, milyen gazdag is ez a falu!
Folyamatosan várok minden olyan témát, ami Baracskához köthetô, s amirôl
úgy gondolja, érdemes lenne a falu számára bemutatni – hiszen „több szem
többet lát”. Az ötletek a Kidoboló szerkesztôségében és a faluházban is
leadhatók. (E-mail-ben: kidobolo@baracska.hu) Alkossunk közösen egy
baracskai értéktárat!

FEJES CSABA, HÔLÉGBALLON PILÓTA
Most következô riportalanyomról
talán már
többen hallottak, hiszen a Faluházban korábban rendezett két fotókiállítás (hôlégballonok
és mozdonyok), valamint immár két
éve a falunapi hôlégballonozás is neki
köszönhetô. Fejes Csaba hobbija nem
átlagos, errôl beszélgettünk, hogy jobban megismerjük.

Baracskai kötôdés

Fejes Csaba Székesfehérváron született,
onnan jöttek Baracskára 2003-ban. „Itt
tetszett a legjobban. Mert itt jó a közlekedés: autópályán is, vasúton is, a távolsági busz is megáll azért, meg itt repülünk hôlégballonnal” – mosolyog.

Gyerekkori álmok
– a hôlégballonozás kezdete

Minden gyereknek van elképzelése,
hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz.
Csaba mozdonyvezetô, kukás meg benzinkutas akart lenni. A repülés is a gyerekkori álmok között szerepel, de az
csak késôbb jött: „Nagyon szerettem
a vonatokat. Mindenféle vasútállomásra jártam, fényképeztem, és írtam
vonatszámokat.
Mozdonyvezetô
szerettem volna lenni.” Végül nem lett
mozdonyvezetô,
ma gépészmérnökként

dolgozik. Ugyanakkor álma nem maradt
el: „Szerencsére van egy-két osztálytársam, akik mozdonyvezetôk, és néha van
alkalmam a mozdonyban utazni, sôt,
vezetni is azokat. Nagy élmény egy hatalmas nagy gépezetet irányítani.”
A repülés szeretete is viszonylag hamar
kezdôdött. Miután a vadászpilótaságról
lemondott, vitorlázó pilóta akart lenni.
Az osztályfônökét kérdezte, hogy tud-e
a vitorlázó klubról: „ô nem halott róla,
de a fia egy hôlégballon sportklubba jár,
menjek, nézzem meg, hogy az milyen.
Gondolkodtam, hogy hôlégballon…
az olyan mint a lift, fel-le, az nem
olyan, mint a vitorlázó repülô, de hát
a levegôben van, csak nem lehet rossz.
Egy osztálytársammal elmentünk abba
a hôlégballon klubba. Én mint tanuló,
15 éves voltam, amikor legelôször repültem.”

A hôlégballonozás szeretete
– nagy élmények

Csaba lelkesen meséli el, mit is jelent számára a hôlégballonozás: „A hô
légballonozás egy óriási jó kikapcsolódás. Fönn vagyunk a levegôben, elfelejted minden gondod, bajod, és egyszerûen
– boldogságszerû érzés. Összességében az
a legnagyobb élmény a ballonozásban,
hogy országszerte egy csomó helyre el lehet menni és felülrôl meg tudom nézni.
Legutóbb voltam a debreceni világbajnokságon, ott száznál több hôlégballon
volt egyszerre a levegôben, az nagyon
szép látvány volt. Rengeteg érdekes emberrel lehet így megismerkedni.” Ha
megoldható, az egész család együtt megy:
Gyöngyi is, Dorka is.
A nagy élmények nem mindig kényelmesek és kellemesek, Csaba elsô repülése igazán emlékezetesre sikerült: „Eléggé nagy szél volt, akkor még nem tudtam, hogy az nagy szélnek számít, de
sikerült fölszállni Velencén, és amikor leszálltunk, akkor nagyon gyorsan mentünk a föld fölött, és elgondolkodtam: a kerekeket nem láttam a kosár alján, föl volt döntve a kosár, tök
lapos az alja. Mondtam magamban,
most fogja valaki kitenni a kerekeket, de bent sincs kerék. Na hát
úgy lezuttyantunk, és végig nyaltuk az egész szántóföldet – mert a
ballont, mint vitorlát, még húzza a
szél –, legeltem a friss veteményt.
Ez is hatalmas élmény, elborul a
kosár, egymás hegyén-hátán…”
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Hôlégballonozás – tudnivalók

Csaba nagy hozzáértéssel avat be
a hôlégballonozás mikéntjébe: „A
hôlégballon az egy eléggé biztonságos sportág, annak ellenére, hogy a
levegôben van. Magyarországon a 33
éves múlttal rendelkezô sporttörténelemben egyetlenegy nagyobb baleset volt, de azt is a technikára, illetve a nemtörôdömségre lehetett visszavezetni.
A hôlégballonozásnak szabályai és korlátjai vannak: „Sportrepülni Magyarországon 2000 m-ig lehet bárhol. Van egy
légiforgalmi térkép, amit ismerni kell,
hogy hol szabad repülni. Egy-egy program minimum 4-5 óra hosszat tart, kb.
egy óra repüléssel.” A leszállás viszonylag egyszerûen megoldható: „nem igényel repülôteret szerencsére. Bárhová le
lehet szállni, annyi, hogy kárt nem szabad okozni. Volt, aki háznak az udvarában szállt le. A hôlégballonban van egy
kötél – itt Baracskán is csináltunk olyat,
hogy a kukoricásban szálltunk le. Kiszállt két ember, s a kötéllel kihúzott engem. A kötéllel kihúztak az útra, és ott
bontottuk le a hôlégballont.
Csaba
elmagyarázta,
hogy
Falunapon miért csak reggel lehet
hôlégballonozni: „A Falunap a nyár
közepén szokott lenni, s ilyenkor napközben, amikor a nap már nagyon
melegít, felfelé szálló meleg levegôk
szoktak kialakulni – ezt hívjuk termiknek –, amit éppen a vitorlázó
repülôgép tud jól kihasználni, mert
az repíti fel ôt a magasba. A ballonnak ez káros levegôáramlat. Ilyenkor
a hôlégballonnal tilos repülni.
Minden repülés elôtt egy pici lufit szoktunk felengedni. Iránytûvel megnézzük,
hogy az milyen irányban mozog, merre
megy. Így meg tudjuk tervezni, hogyha
felszállunk itt Baracskán, akkor le tudunk szállni a pettendi focipályán. Már
volt ilyen. Pont a meccs elôtt szálltunk
le, a krétázást éppen befejezte a pályaápoló, s akkor mondtam neki: „ide
most le kell szállnunk”. „De hát most
festettem!” „Nem lesz semmi baja a
krétázásnak.” S a 16-os sarkára leszálltunk, a gyerekek nagy örömére, kézben
kivittünk mindent, mintha ott sem lettünk volna.
Télen már lehet egész nap. Volt, hogy
hóesésben repültünk. A hó esett lefelé,
mi meg zuhantunk, sokkal gyorsabban
zuhantunk, mint a hópelyhek, így úgy
nézett ki, mintha a hó felfelé esett volna. Nagyon vicces volt.”

Olvasói sorok
Büszkeségek, klubélet

Csabát kérdeztem arról is, mi az, amire
leginkább büszke a hôlégballonozással
kapcsolatban: „Szüleim ellenére pilóta lettem. Nem dacból történt, hanem
mert tényleg szerettem volna. Eddig kb.
210-230 órát repültem.” A másik dolog,
amit megemlít: „Volt egy 5 éves kihagyásom, ami a családalapításról szólt, a
munkahely keresésrôl, meg a nagybetûs
életben való elindulásról. Pont ebben
az idôszakban a ballonosoknak is leáldozófélben volt, szerencsére egy-két
ballonostársam tartotta az életet a klubban. S akkor 5 év kihagyás után a lányommal mentem el elôször ballonozni Bicskére, függeszkedni, tehát reklámoztunk. [ld: hôlégballonos fotó] Neki
is tetszett. Onnantól kezdve bátrabban
mentem én is, vittem a családot, együtt
mentünk. Ahogy ez elkezdôdött, a klub
is egyre jobban ment, mert csomó mindent már én is tudtam csinálni, a weblapot el kezdtem szerkeszteni.
Rájöttünk arra, hogy az
utasrepültetésbôl
tudjuk fenntartani a klubot, annak
lesz jövôje. De jelenleg sem hivatás szerûen, hanem
hobbi szinten csináljuk. Megpróbáljuk kigazdálkodni, hogy ez
nekünk csak a munkánkba, energiánkba kerüljön,
ne a pénzünkbe. És úgy néz
ki, hogy mûködhet.”
Csaba a Unique Hôlégballon
Sportklub tagja: „Az egyesületben 6-7-en vagyunk aktív tagok, illetve vannak még nekünk, a tagoknak a
családtagjai, ismerôsei, akik néha-néha el tudnak jönni segíteni. Ezért nem
fizet senki semmit, hanem 4-5 alkalom után összejöhet egy repülés. Az
illetônek ez a „fizetsége”.” Mint megtudtam, segítô bárki lehet: „Most is szeretnénk a klubunkba felvenni embereket. Az interneten van egy weblapunk
is, azon is bejelentkezhet.” [uballon.
hu, holegballon.eu, holegballon.net,
holegballon.com]

Egyéb hobbi, tevékenység

Csaba a mozdonyvezetésen és a
hôlégballonozáson kívül három olyan
tevékenységet említ meg, ami aktívan
foglalkoztatja, amit szívesen csinál.
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Egyik ilyen tevékenység a fényképezés, a másik a makettezés, amely szintén diákkorában kezdôdött: „mivel rögtön nem repülhettem, azzal kezdtem el,
hogy repülôgép makettet csináltam. Eljutottam odáig, hogy most már nem
kézzel fogom festeni, hanem festékszóróval.” Kb. 40 makettje van. Fel is merült az ötlet: „lehetne Baracskán makett
kiállítást vagy akár szakkört rendezni.
Rengeteg olyan dolog van a makettezésben, amit otthon kitapasztalsz, és sehol nem olvastál róla. Azt úgy meg lehetne osztani egymással. Pl. csináltam
hûtôgép kompresszorból, golyóstollból
és öngyújtóból festékszórót, és teljesen
jól mûködött.”
A harmadik dolog, amiben aktívan részt
vesz, az a polgárôrség. Elôzménye: „elkezdtünk építkezni, és sajnos nem sikerült kiköltöznünk, és a télen elvit-
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tek mindenünket. Pont akkor kezdett
Baracskán alakulni a polgárôrség. Nagyon örültem, hogy van ilyen kezdeményezés, és azonnal én is indultam a
polgárôrség tagjaival, beléptem.” Szívesen beszél egy kicsit a polgárôrségrôl is:
„nagyon jó kis társaság. Sikerült azért
egy-két célt elérni a polgárôrségen belül
is: van már polgárôr igazolványunk, van
már autónk.”

Tervek a közeljövôben

Csabát végezetül arról faggattam, hogy
mik a tervei a közeljövôben: „Megyünk versenyekre. Tavaly elôtt rendeztük meg sok év után a hôlégballonos
edzôtáborunkat, amikor csak a klubbeliekkel repülünk. Idén is szeretnénk egy
ilyet. Agárdon is lesz egy hôlégballon találkozó.
A másik, hogy az egyesületünk tudjon
rendezni egy saját ballontalálkozót. Magyarországon sajnos nagyon ritka, sôt,
talán a tavalyi évben egyetlen találkozó volt, ami nagyon nehezen jött össze.
Megszervezni a 3B-t: a Baracskai Ballonos Bulit. A ballonos célkitûzéseink közé
idén vettük be, nem mondom, hogy
jövôre, de egy-két év múlva már lehet,
hogy komolyra válna.” Pár mondatban
elmeséli, mirôl is szólna: „A legrövidebb
éjszaka, azaz a szent iváni éjszaka napján kezdôdne. Kötött ballonozás lenne,
ami azt jelenti, hogy a hôlégballonok ki
vannak kötve, s bárki felemelkedhetne
velük. Akár úgy, hogy sátrazás, fôzôcske,
eszem-iszom dínom-dánom, mert ugye
nyáron késôbe menôen is lehet ballonozni, ha ki van kötve. A ballonozás
után kezdôdne egy nagyobb buli, ezen
lennének mindenféle vetélkedôk, versenyek, találós kérdések, s akik itt jól felelnek, reggel, a buli után repülhetnének
egy igazit a hôlégballonokkal. Ez igaziból egy nonstop ballonozás lenne. Pont
az a jó benne, hogy rövid az éjszaka, hajnalban már fel lehetne szállni, sôt, azt
is meg lehet oldani, hogy mielôtt még
felkel a nap, fel lehetne már szállni a
hôlégballonokkal a levegôbe.
Épp azért, hogy Baracska most már ne
csak a börtönrôl legyen híres. Nagyon
sok embernél tapasztaltam, hogy a Baracska szó hallatán rögtön a börtön jut
eszébe. De ez nem errôl szól. Mi is tapasztaljuk, hogy itt nem börtön van
Baracskán, hanem egy jó kis falu.”
(Az
interjú
teljes
változata
a
kidobolo.baracska.hu honlapon olvasható.)
Vasváriné Édl Ágnes
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Olvasói sorok, Sport
SPORT

Labdarúgás
Régóta dédelgetett vágyam, hogy havi rendszerességgel beszámolok a község
lakosságának, mit is csinálunk a futballpályán. Reményeim szerint be tudom
tartani ezen szándékomat.
A 2009-es újjáalakulást követô eseményekrôl pár szóban. A 2009/2010-es bajnoki
évadban felnôtt csapatunk 48 pontot szerezve a 4. helyet érte el, két ponttal
lecsúszva a bronzéremrôl.
A csapat személyi összetétele jelentôsen nem változott, voltak távozók, de
örömünkre többen voltak, akik hozzánk igazoltak. A 2010-es ôszi szezonra sikerült
elérnünk a 3. helyezést 13 lejátszott meccs után 27 ponttal zártunk. Megjegyzem
Sárkeresztes lett a 2. helyezett szintén 27 ponttal, de jobb volt a gólaránya. Ennyit
az óévrôl.
Február 20-án az átigazolási idôszak lejártával kialakult a sportkör jelenlegi
állománya.
Keret:
K apusok:
Lajkó Mihály, Molnár Gábor
Mezônyjátékosok:
Baranyai István
Lajkó Zsombor
Kikkel Zoltán
Horváth Barnabás
Korsós Péter
Ármai Károly
Mátyási Dániel
Tóth Tibor
Kovács Sz. Zsolt
Godra Árpád
Hôlaki Krisztián
Daru János
Vida Zoltán
Rigán Márk
Kiss Tamás
Szántó Gábor
Katona Balázs
Prahár Ádám
Filibér Tamás
Peszeki László
Burián András
Az Egyesület vezetésének támogatásával keresem a kapcsolatot a környékbeli
települések sportvezetôivel, sportköreivel. Ennek egyik eredménye, a téli felkészülési
idôszakban több barátságos edzômérkôzés. Ezeket a „szomszédainkkal” – Velence,
Vál, Tordas, Martonvásár – játszottuk.
2010/2011 évad tavaszi fordulóit az alábbiak szerint játsszuk:
Dátum
2011.03.06.
2011.03.12.
2011.03.20.
2011.03.26.
2011.04.02.
2011.04.09.

Idôpont
14.30
14.30
15.00
15.00
16.30
16.30

Hazai csapat
Alcsútdoboz
Baracska
Isztimér
Baracska
Csákvár II.
Baracska

Vendég csapat
Baracska
Tác-Csôsz
Baracska
Beloiannisz
Baracska
Tabajd

Örömömmel vettem, hogy az év elején megtartott Egyesületi Közgyûlésen
kibôvült a vezetôség létszáma Komáromi Csaba személyével. Bízom benne, hogy
ô is segítségemre lesz feladataim, céljaim elérésében, hiszen szívügye a baracskai
labdarúgás.
Ha már a célokról esik szó, megemlítem, hogy az évad
végére csapatunkat szeretném magasabb osztályba
feljuttatni – persze nem minden áron, mert van még mit
tanulni ahhoz, hogy méltók lehessünk a feljutásra.
Végül,
de
nem
utolsó
sorban
engedjék,
hogy megköszönjem az eddigi támogatást a
képviselôtestületnek, a sportkör vezetôségének, valamint
minden kitartó szurkolónknak.
Marozsán József (Mazsi)
vezetôedzô
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Rendôrség, Egészségügy
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RENDÔRSÉGI HÍREK

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BÛNMEGELÔZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
ÉLETET AZ ÉVEKNEK – SZÉPKORÚAK BIZTONSÁGA
Környezetünkben egyre gyakrabban hallani olyan súlyos
bûncselekményekrôl, amelyeket sokszor egyedül élô, idôs
emberek sérelmére követnek el gátlástalan bûnözôk, aljas
módon kihasználva az idôs emberek védtelenségét, bizalmát,
jóhiszemûségét.
A hasonló esetek megelôzésére komolyan fel kell készülni,
az elkövetô számára meg kell nehezíteni a bûncselekmény
elkövetését. Az éjszaka leple alatt támadók arra számítanak,
hogy álmában a védtelen sértett nem fog tudni segítséget
hívni. A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében ajánlunk
különféle technikai eszközöket:

Vezeték nélküli kapucsengô
(„SOS” Szomszédhívó)

A készülék két egységbôl áll, egy kisméretû
nyomógombbal ellátott adóból és egy mobil
vevôegységbôl. A nyomógombbal ellátott
adóegységet mindig magunknál kell tartani, míg a vevôrészt a
szomszédba kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén az adóegység
gombját lenyomva, a hatótávolságon belül lévô vevôegység
ébresztésre alkalmas hang- és fényjelzést bocsát ki, ily módon
jelezve a közelben lakó szomszédnak, aki idôben tud segítséget
hívni, illetve az elkövetô tevékenységét megakadályozni.

Elektronikus ajtóék

A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata
közé kell illeszteni, mely az erôszakos nyitás,
illetve feszítés hatására hangjelzést ad és
egyúttal megnehezíti az ajtó kinyitását. Ez
idô alatt telefonon segítséget lehet hívni. A hangos vészjelzés
riaszthatja a közelben tartózkodókat, illetve elriaszthatja a
behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerû.

Személyi riasztó

A tenyérben is hordható, gyufásdoboz
nagyságú készülék csuklóra akasztható
zsinóros csapját kihúzva megszólal az

erôteljes szirénaszerû hangjelzés, mely a közelben tartózkodók
figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre. Utcai rablótámadás
során alkalmazható például kézitáskához rögzítve. Javasoljuk
személyi támadás esetén a biztosító stift kihúzását követôen
eldobni azért, hogy a sziréna hang elnémítása érdekében
az elkövetônek utána kelljen mennie. Kibocsátott hangerô
teljesítmény 98 dB.
Természetesen alkalmazhatunk korszerûbb, komplexebb
biztonságot nyújtó technikai eszközöket is, melyek jóval
nagyobb védelmet biztosítanak használójuk számára. Ilyen
típusú eszköz lehet a házra felszerelhetô kültéri sziréna,
mely szintén helyben riaszt, vagy nyomógombos vészjelzô
rendszer, mely a vagyonvédelmi diszpécserszolgálathoz,
illetve a rendôrséghez jelez be.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztálya elkészítette a „Segítünk, hogy ne
váljon áldozattá!” címû figyelemfelhívó, tájékoztató füzetet,
melyet ezúton is ajánlunk mindenki figyelmébe. A tájékoztató
füzetet teljes terjedelemben elolvashatják az alábbi linken:
http://www.bunmegelozes.eu/pdf/idoskiadvany.pdf
Óvakodjunk az idegenektôl, és ne engedjük be ôket
lakásunkba!
Kedves Szépkorúak! Ismeretlent ne engedjenek be
portájukra, lakásukba családtag, barát, szomszéd jelenléte
nélkül! Ha mégis beengedjük, mindig legyen velünk egy
szomszéd, egy rokon. Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb
lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad. Amennyiben a
hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba,
ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben
kellô határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog.
A „vendégtôl” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a
gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de
segít a szomszéd, a rokon.
Rendôrség

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!

Gyógyszertári
ügyelet
MÁRCIUS
5–6.: Martonvásár
12–13.: Ráckeresztúr
15–19–20.: Ercsi
26–27.: Martonvásár
ÁPRILIS
2–3.: Ráckeresztúr
9–10.: Ercsi

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

2011. március
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
KÓNYA MÓNIKA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek el,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

TÁJÉKOZTATJUK

Megemlékezés NAGY SÁNDOR
halálának 5. évfordulóján.

A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

„Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled”

2011. FEBRUÁR 17-ÉTÔL

Családja

HOGY

Dózsa Márta
falugazdász
ügyfélfogadása
a FALUHÁZ kistermében

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk,
MELEG SÁNDORNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Lányai és családjuk

történik,
csütörtöki napokon
10.00-11.00 óráig.
Egyéb információ, elérhetôség:
06-70-2470746

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

a Szent László Völgye Segítô Szolgálat munkatársai
2011. február 16-ától szerdai napokon 9.00-9.30 óráig
a Faluház kistermében tartják ügyfélfogadásukat.

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

Tisztelt olvasók!

Az alábbiakban egy baracskai károsulttól kapott információkat adnék közre:
Biztosan többekkel elôfordult már, hogy lakóhelyétôl távol, vásárlás vagy
ügyintézés közben ellopták iratait és pénztárcáját, s a hazautazáshoz
sem maradt pénze, illetve iratai pótlása kiadásokkal járt.
Ilyen esetekben segítséget kérni a következô címen lehet személyesen:
Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítô Szolgálata,
Székesfehérvár, Ady E. u. 21. szám (I. emelet 20.),
vagy telefonon:. 06-22-316-136.
A szolgálat bûncselekmények áldozatainak nyújt támogatást,
szolgáltatást, tájékoztatást, felvilágosítást.
A támogatás, szolgáltatás igényléséhez szükséges a
feljelentésrôl készült rendôrségi jegyzôkönyv.
További felvilágosítást az Áldozatsegítô Szolgálat jogtanácsosa tud adni.
(szerk.)
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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: március 17.
Várható megjelenés: április 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

(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: 14–18
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