A Baracskai Önkormányzat lapja

KIDOBOLÓ
XIX. évfolyam 1. szám

A tartalomból
Önkormányzat..............................2
Rendôrségi hírek............................6
Iskola............................................8
Egyház........................................10
Olvasói sorok..............................10
Egészségügyi hírek.......................14

INGYENES

2011. február

2

Önkormányzat

2011. február

KÉPVISELÔ-TESTÜLETI HÍREK
Novemberben egy, decemberben két
alkalommal ülésezett a testület.
A november 25-i ülésen minden kép
viselô jelen volt, a hallgatóság száma:
8 fô.
– A testület megismerte a szennyvíztisztító- és elvezetô-rendszer üzemel
tetôjének javaslatát, melyet a 2011. évi
fejlesztési és rekonstrukciós beruházásokra tett. A Fejérvíz Zrt. jelen lévô
képviselôitôl a javaslatra vonatkozó elképzeléseken kívül a Széchenyi utcai
átemelô körüli bûzhatásra vonatkozóan tettek fel kérdéseket a képviselôk. A
válaszok között elhangzott, hogy szakmailag mindent elkövettek, a mért értékek adatai szerint nem lehet bûzhatás.
A testület úgy határozott, felkéri a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy vizsgálja ki az
5. számú szennyvízátemelô esetleges
bûzhatását és annak eredményérôl – valamint ha szükséges a megoldási javaslatra – küldjön értesítést.
A fejlesztésekre vonatkozó döntést elnapolta a képviselô-testület.
– A polgármester ismertette, hogy
Tessely Zoltán országgyûlési képviselô
írásban kérte a testület álláspontját az
átemelô szaghatásának ügyében. A tárgyilagos állásfoglalás meghozatalának érdekében a polgármester ös�szefoglaló elôterjesztést készített az
elôzményekrôl, mely a képviselô úr részére megküldésre került.
– Második napirendként megtárgyalta
és 207.026 ezer forint bevétellel, valamint 231.366 ezer forint kiadással elfogadta a testület az önkormányzat I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A pénzmaradvány 3.121 ezer
forint, a finanszírozási bevétel 68.709
ezer forint, a finanszírozási kiadás
56.372 ezer forint.
A körjegyzôség 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója
40.723 ezer forint pénzforgalmi bevétellel, 1.957 ezer forint pénzmaradván�nyal és 39.208 ezer forint pénzforgalmi
kiadással került elfogadásra.
– A körjegyzôség költségvetésének módosítására is sor került, a jóváhagyott
bevételi és kiadási fôösszeg is 53.586
ezer forintra módosult.
– A Baracska-Kajászó-Vál községek
Viziközmû Beruházó és Lebonyolító
Társulás I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 47.339 ezer forint bevétellel és 47.339 ezer forint ki-

adással fogadta el a testület, s jóváhagyta költségvetési koncepcióját is.
– A Társulás által finanszírozott fejlesztések eszközleltárának felvételét december 31-ig kérte elvégezni a testület.
– Dr. Óvári Péter fogszakorvos kérelmére hozzájárult a képviselô-testület,
hogy a szükséges engedélyek beszerzése után helyettesítést vállaljon Kajászó
község fogászati ellátásában. Kérte a testület, hogy a feladatvállalási szerzôdés a
helyettesítéssel és a korrigált rendelési
idôvel egészüljön ki.
– A pénzügyi bizottság javaslatára alapozva a képviselô-testület sem hagyta
jóvá azt az indítványt, hogy az árvízkárosult ingatlanok tulajdonosai 2011. évben mentesüljenek a kommunális adó
megfizetése alól. A testület a szociális
rendeletben kívánja szabályozni az elemi károsultak megsegítésének formáját.
(A mentesség megadására 1 fô, Becsei
Andrásné szavazott.)
– Módosításra került az óvodások és iskolások élelmezési normájára vonatkozó rendelet, ami 2011. január 1-tôl a
következô:
Óvodások:
Iskolások:
Tízórai:
65 Ft +áfa 85 Ft + áfa
Ebéd:
200 Ft + áfa 270 Ft + áfa
Uzsonna:
65 Ft + áfa 85 Ft + áfa
Összesen: 330 Ft + áfa 440 Ft + áfa
– A képviselô-testület hatályon kívül helyezte a 9/2010. (IX.16.) számú rendeletet, mely a lakbérek módosítására vonatkozott.
– A testület nem változtatott a Kidoboló
hirdetési díjain és a Faluház eszköz és terembérleti díjain, utóbbit csupán kiegészítette a szaletli, illetve kemence használati díjával, ami 5.000,- Ft-ban lett
megállapítva.
– Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy folytasson tárgyalásokat
Martonvásár Város Önkormányzatának
illetékesével az építéshatósági társulási
megállapodás felülvizsgálatára és a feladat ellátásának 2011. évi díjazására vonatkozóan.
– A 2011. évi költségvetést megalapozó
koncepcióhoz még az alábbiakról született döntés:
• A településôrök további foglalkoztatására akkor kerül sor, ha pénzügyi vonzatát pályázati forrásból meg lehet oldani.
• A helyi úthálózat fejlesztése is cél összegszerûsége a költségvetés készítésekor realizálódik.

• Az utcanév-táblák és házszámozás
rendezésének megkezdését, a Kossuth
és Templom utcát összekötô gyalogjárda
felújítását és a háziorvosoknak új EKG
beszerzését 2011-re nem, csak 2012-re
irányozza elô a testület, (Az EKG beszerzésre vonatkozóan dr. Mayer András és Tóthné dr. Kolumbán Ottilia tartózkodott a szavazástól.)
• A közlekedési táblák pótlására
150 ezer forintot, zászlók pótlására
100 ezer forintot tartalmaz a koncepció.
A befogott kóbor ebek ideiglenes elhelyezésére egy kennel készítése is be lett
ütemezve.
• Baracska faluközpontjának komplex megújítása címen nyert pályázati
összegbôl 2011-ben a játszótér felújításának befejezését és parkoló kialakítását
kívánja megvalósítani a testület.
• Az Országút és Kossuth utca sarkán
lévô önkormányzati tulajdonú ingatlan épületének falában elhelyezett földmérési magassági pont áthelyezéséhez
szükséges 300 ezer forint is szerepel a
koncepcióban.
• 2011-ben pályázati rendszer keretében kívánja támogatni a testület a civil
szervezeteket, melynek kidolgozására és
az összeg megjelölésére a decemberi ülésen kerül sor.
• A tanyabusz garázsának elkészítése is
a következô évben valósulhat meg.
• Idôsek napjára, karácsonyi ünnepségre, falunapra az elmúlt évihez hasonló
összeg szerepel a koncepcióban.
• Hó és síkosság-mentesítésre ajánlatok
bekérését követôen tud összeget tervezni a testület.
• A Széchenyi utca és a Vasút utcai
kerékpárút közötti gyalogos átkelô
létesítésérôl a helyszíni bejárás eredményének ismerete után tud tárgyalnia testület.
• A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat számítógép vásárlási kérelmét
a pénzügyi lehetôségek szûkössége miatt nem tudja támogatni a képviselôtestület.
• Jóváhagyta a testület a PIT. Bizottság
javaslatát, hogy az önkormányzatnál jelenleg 6 órás munkaidôben foglalkoztatott 2 fô helyett január 1-jétôl 1 fôvel
8 órás munkaidôben történjen a munkakörök ellátása. (Nemmel szavazott:
Becseiné.)
• GAMESZ alapítását vette tervbe a
testület, melynek részleteit február havi
ülésén kívánja tárgyalni.
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• A háziorvosi rendelôk váró- és mellékhelyiségének takarítását a következô
évtôl közhasznú munkások fogják végezni, a rendelôk takarításáról a vállalkozó orvosoknak kell gondoskodniuk.
• A háziorvosok által fizetendô közüzemi költségtérítés összege a költségvetés
készítésekor kerül megállapításra.
• A gazdaságosságot szem elôtt tartva határozott a testület, hogy a Kozma
Ferenc Általános Iskola és a helyi Bóbita Tagóvoda továbbra is kistérségi fenntartású intézményként mûködjön és a
körjegyzôség is fennmaradjon.
• A védônôk költségátalányát, ami nem
kötelezô juttatás, 2011. évtôl megszünteti a testület.
– A képviselô-testület rövid határidô
megjelölésével kért tájékoztatást a
körjegyzôtôl az adótartozások behajtására tett végrehajtási intézkedések
helyzetérôl.
– A testület megbízta a polgármestert, hogy a viteldíjak maradéktalan
beszedése érdekében kérjen tájékoztatást az ellenôrzések gyakoriságáról
és eredményérôl a helyi autóbuszjárat
mûködtetését végzô szolgáltatótól.
– A körjegyzôségnél felmerülô szabadságolási problémákra sürgôs megoldást
kért a testület.
– Az SZMSZ és az elsô lakáshoz jutók
támogatási rendszerének felülvizsgálatát januári ülésére napolta el a testület.
– Az önkormányzat intézményeinek valamint a közvilágítás villamosenergia
felhasználásának költségcsökkentési le
hetôségét megcélozva megbízta a testület a polgármestert, hogy a PIT. Bizottság külsôs tagjának bevonásával
több cégtôl kérjen árajánlatot energia
auditra.
– A képviselô-testület a „SZEVASZ” Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány óévbúcsúztató rendezvényéhez –
kérésükre - térítésmentesen biztosítja a
Faluház használatát.
– A Csontvelô Transzplantációs Alapítvány és a Reménytadó Alapítvány kérelmét pénzügyi fedezet hiánya miatt
nem támogatta a testület, s azt az indítványt is elutasította, hogy a következô
évi költségvetésben egy kisebb összeg
kerüljön elkülönítésre a hasonló kérelmek támogatására.
– Egyebek napirendi pontban:
• Javaslat hangzott el, hogy a jövôben
a kisebb útjavítási munkák elvégzésének
megfelelôségét is ellenôrizzék le a kifizetés elôtt.
• A Vasúti híd utáni lakott részrôl
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levezetô út nagyon meredek, csapadékos idôben csúszós, balesetveszélyes,
megoldásra vár.
• Az M7-es autópályához felvezetô önkormányzati út széle is rossz állapotú,
amit vélhetôen a vasútépítéshez anyagot
szállító, súlykorlátozást figyelmen kívül
hagyó, nagy rakományú gépkocsik tesznek tönkre, emiatt a vasútépítô céget
kellene felkeresni.
• A Faluház és a játszótér közötti árok
nagyon mély, sok bent a víz, védôkorlát
elhelyezése lenne indokolt. – Sövény telepítésére volt javaslat.
• Szóba került még a játszótér ellen
ôrzése, és a korábban kérelmezett szélkerék telepítés megvalósításának állására is volt kérdés. A válasz szerint év eleje
óta nem jelentkezett a kérelmezô.
• Az Országúti buszváró elkészültének
idôpontjára irányuló kérdésre a válasz,
hogy 1-2 héten belül várható.
• Javaslat hangzott el, hogy a PIT. Bizottság még a költségvetés készítése
elôtt tûzze napirendre bizonyos önkormányzati ingatlanok jobb kihasználási
lehetôségének tárgyalását, hogy a szükséges felújításokat, átalakításokat ütemezni lehessen.
• A Rákóczi és Fehérvári utca közötti
gyalogos átjáró járólapjai nem illeszkednek pontosan, balesetveszélyesek, igazításra szorulnak.
• Arra a kérdésre, hogy Kajászó és Vál
között ki végezteti a Váli-víz medrének
tisztítását, a polgármester válaszolt,
hogy értesülései szerint a lovarda tulajdonosa, akinek mellette van területe.
A december 9-i rendkívüli képviselôtestületi ülésen betegség miatt nem volt
jelen Boriszov Zoltán polgármester.
– Zárt ülésen a II. számú védônôi körzet álláshelyére beérkezett védônôi pályázatok kerültek elbírálásra. A pályázat eredménytelenül zárult, ezért a testület egyhangúan új pályázat kiírásáról
döntött.
– Nyilvános ülésen az adórendelet módosítására került sor. A testület az
iparûzési adó mértékét 2%-ról 1,7%-ra
módosította, és a magasabb szintû jogszabályi változásokkal valamint korábbi döntésekkel pontosította a rendeletet. A döntés egyhangú volt. (A vállalkozók számára kedvezô jogszabályi változás, hogy januártól megszûnik a vállalkozók kommunális adója.)
A nyilvános ülésen nem vett részt Szûcs
Norbert képviselô.
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A december 16-án megtartott soros
képviselô-testületi ülésrôl távol maradt dr. Herczeg József és Szûcs Norbert
képviselô, távolmaradásukat mindketten elôre jelezték.
– A képviselô-testület elfogadta a 2011.
évi hulladékszállítási díjat. Az éves díj
áfával 17.225,- Ft, mely összeget továbbra is negyedévi bontásban számlázza ki a szolgáltató.
– Véglegesítésre került  A Civil Szervezetek Támogatásáról Szóló Szabályzat.
(A Szabályzat és a felhívás e számban olvasható.)
– A polgármester tájékoztatót adott az
elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. Ismertette az ALBA VOLÁN
Zrt. válaszát a helyi járatú autóbuszokon végzett ellenôrzésekrôl.
– Ugyancsak ismertette a polgármester
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság válaszát is, melyet a
Váli-víz medrének tisztításával kapcsolatos megkeresésre küldött. (A témáról
bôvebben a Polgármesteri sorokban olvashatnak.)
– A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az árajánlatból kiindulva, de a
jóváhagyott díjazás szerint kössön megállapodást a helyi utak hó-eltakarítási és
síkosság-mentesítési munkálataira Szép
István vállalkozóval.
– Ismertetésre került a Széchenyi utcai
szennyvízátemelô szaghatásával kapcsolatos önkormányzati tájékoztató levélre érkezett válaszlevél Tessely Zoltán
országgyûlési képviselô úrtól.
– Elfogadta a testület a polgármester
úr beszámolóját a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Tanácsban végzett tevékenységérôl. A Tanáccsal kötött megállapodás felülvizsgálatát januári ülésére halasztotta a testület.
– Összeállításra került a 2011. I. félévi
munkaterv.
– Megtörtént A temetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Mivel a helyi temetô tulajdonosa a Református
Egyházközség, mint tulajdonos jogosult a temetkezési szolgáltatási díjak,
így a temetési helyek és ravatalozóhasználati díj megállapítására és beszedésére, amirôl saját Temetôi Szabályzatában
rendelkezik. A képviselô-testület úgy
határozott, hogy a temetôben felhasznált víz- és villanyáram díját valamint a
temetô bejáratától a ravatalozóig vezetô
út hó- és síkosság-mentesítését továbbra is vállalja. A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a vállalásokra vo-
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natkozó megállapodást kösse meg a Református Egyházközség lelkészével.
– Díszsírhely céljára 5 db kettes sírhely
vásárlásáról döntött a testület. (Nemmel
szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán.)
– Az ALBA VOLÁN írásban jelezte, hogy a helyi autóbuszjáratok viteldíjának módosítására az I. negyedévet
követôen fog javaslatot tenni, ezért addig a jelenlegi viteldíjak maradnak érvényben, mivel a képviselô-testület sem
határozott díjemelésrôl.
– A játszótérrôl eltulajdonított ütésgátlók pótlására 450.000,- Ft + áfa összeg
került jóváhagyásra.
– 2 db ingatlan meghatározott tulajdonrészének átruházási kérelmével kereste
meg egy magánszemély az önkormányzatot, mely ajánlatot a testület elutasított.
– Úgy döntött a testület, hogy 2011.
évi költségvetésében 3.000.000,- Ft-ot
tervez be a civil szervezetek támogatására, mely összegbôl pályázat útján
igényelhetô a pénzbeli vagy természetbeni támogatás.
– Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések; hogy a községi könyvtár nyílászáróinak festésére a 2011. évi költségvetésben lekell biztosítani; azoknak a Széchenyi u. 23. szám alatti lakásbérlôknek,
akik nem életvitelszerûen lakják bérleményüket, felmondásra kerül a bérleti
szerzôdés; a háziorvosi rendelôk feletti, jelenleg használaton kívüli helyiségek átalakítására 2012. évben kerülhet sor.
– Az Országút melletti külterületi részen épült közép-kelet európai regionális adatközponthoz vezetô út egy szakaszán kiépített közvilágítási hálózatot
és annak üzemeltetését felajánlotta az
önkormányzatnak átvételre a beruházást végzô RTI Invest Kft. A testület az
ajánlat elôzetes tárgyalásával megbízta a
PIT. Bizottságot.
– Megbízást adott a testület a polgármesternek, hogy kérjen árajánlatot a
régi Országút egy szakaszának közvilágítással való ellátási lehetôségére. (Vasút
és Csillag utca közötti részre.)
Becsei Andrásné alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2011. I. félévi ülésterve
Január 27. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata
3. A civil szervezetek részére pályázat
kiírása
4. Az elsô lakáshoz jutók támogatási
rendszerének felülvizsgálata
5. Szerzôdések felülvizsgálata
6. A helyi kábeltelevíziós információs
csatorna kiépítésének ügye
7. A faluház-vezetô beszámolója a Faluház 2010. évi munkájáról, és
2011. évben a Faluházba tervezett
rendezvényekrôl, elképzelésekrôl
8. Egyebek
Február 24. (csütörtök) 17.00 óra
Napirend:
1. A rendôrség beszámolója Baracska község közbiztonsága érdekében
2010. évben végzett munkájáról
2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács beszámolója 2010. évben
végzett munkájáról
3. A szociális rendelet felülvizsgálata
4. GAMESZ létrehozásának elôkészítése
5. Egyebek
Március 31. (csütörtök) 17.00 óra
Napirend:
1. Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
2. Az SzMSz felülvizsgálata
3. Beszámoló a községi könyvtár 2010.
évi munkájáról
4. A képviselô-testület 4 éves gazdasági
programjának elfogadása
5. Helyi rendeletek aktualizálása
6. A helyi Közbeszerzési Szabályzat
szükség szerinti felülvizsgálata és az
éves közbeszerzési terv jóváhagyása
7. A KIDOBOLÓ c. helyi lapra vonatkozó szabályzat összeállítása
8. Egyebek

Baracska Község Képviselô-testülete felhívja a helyi civil
szervezetek, szervezôdések figyelmét, hogy 2011. évtôl
csak a következô szabályzat alapján és annak mellékletét képezô pályázati adatlapon igényelhetô önkormányzati támogatás. A pályázat kiírásáról minden évben a
költségvetés elfogadásakor dönt a testület, ekkor teszi

Április 28. (csütörtök) 17.00 óra
Napirend:
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön végzett 2010. évi
munkájának értékelése
2. A 2010. évi gyermekvédelmi beszámoló megvitatása
3. A helyi közmûvelôdési rendelet felülvizsgálata
4. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása
5. Egyebek
Május 26. (csütörtök) 17.00 óra
Napirend:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem
adományozása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. Beszámoló a védônôi munkáról
4. Beszámoló a háziorvosi szolgálatról
5. A képviselô-testület II. félévi munkatervének elfogadása
6. A Falunap megszervezése
7. Egyebek
Két alkalommal lesz szükség 2011. I.
félévében Kajászó és Baracska községek
képviselô-testületeinek együttes ülésére,
melybôl az elsôt a 2011. évi költségvetés elfogadása elôtt, a másikat pedig az
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása elôtt
kell megtartani.
A várhatóan 2011. januárban összehívandó együttes ülés napirendje:
1. A körjegyzôség 2011. évi költségvetésének elfogadása
2. Beszámoló a körjegyzôség 2011. évben végzett munkájáról
3. A körjegyzôségi köztisztviselôk 2011.
évi teljesítményértékelésének alapját
képezô kiemelt célok meghatározása
4. Egyebek
A várhatóan 2011. áprilisban összehívandó együttes ülés napirendje:
1. A körjegyzôség 2010. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása
2. Egyebek

közzé a pályázat benyújtásának határidejét is. A pályázati kiírást követôen a pályázati adatlap letölthetô lesz a
www.baracska.hu honlapról vagy beszerezhetô az önkormányzat hivatalának titkárságán is. A körjegyzô
által végzett elôzetes igény felmérés csak tájékozódó
jellegû volt.
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SZABÁLYZAT
a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete
elismeri azt a tevékenységet, amelyet a községben mûködô
civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb mûködéséhez támogatást nyújt. A támogatás célja a civil társadalom erôsítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony
és munkamegosztás elômozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A kitûzött célok elérése és a civil társadalmi önszervezôdés elôsegítése érdekében
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az
alábbi szabályzatot alkotja:
1. A szabályzat célja
A baracskai székhelyû civil szervezetek, szervezôdések, illetve országos, regionális, megyei szervezetek baracskai szervezettel is rendelkezô civil szervezetei számára, azok helyi
mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
2. A szabályzat hatálya
(1) A szabályzat hatálya alá tartoznak azon civil szervezetek,
szervezôdések (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek Baracskán folytatják tevékenységüket, a baracskai közéletben tevôlegesen
részt vállalnak.
(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei,
amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a Faluház (mint intézmény) által szervezett klub és szakköri foglalkozásokra.
(4) Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
3. A civil szervezetek támogatásának módja
Az Önkormányzat a civil szervezeteknek nyújtható támogatás lehet:
a) pénzbeni,
b) természetbeni ( melynek pénzben kifejezhetô értéke a megállapodási szerzôdésben meghatározásra kerül)
4. Önkormányzati Civil Alap
(1) Az Önkormányzat költségvetésében e szabályzatban meghatározott célokra és a civil szervezetek számára elkülönített alapot, Önkormányzati Civil Alapot (a továbbiakban
Alapot) hoz létre. Az Alap felhasználásáról a képviselôtestület dönt.
(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetôk kifizetések:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) civil szervezeteket érintô évfordulók, fesztiválok, hazai
rendezvények támogatása;
c) hazai rendezvényeken, fesztiválokon történô részvétel támogatása;
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási,
fejlesztô, segítô tevékenységek támogatása;

e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása;
f) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;
g) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;
h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
i) civil hálózatépítô tevékenység, illetve abban (tevékenység
szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való
részvétel támogatása.
(3) Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak
megfelelôen pályázati úton igényelhetô. A pályázatot a
képviselô testület írja ki és bírálja el. A pályázat kiírása
a költségvetésrôl szóló rendelet elfogadásakor történik.
(4) A
 z Alap nagyságának módosítására és új pályázati kiírás
kibocsátására a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor van lehetôség.
(5) A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírást követô
60. nap, mely határidô jogvesztô.
5. Az Önkormányzati Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylése
(1) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat
benyújtásának határideje elôtt legalább egy hónappal közzé kell tenni Baracska Község hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját,
a támogatás feltételeit, az odaítélhetô támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás
felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének
alapvetô szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét,
határidejét és az eredményrôl történô értesítés módját.
(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz.
melléklet):
a) a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett szervezet esetén az
adószámát, bírósági nyilvántartásba vételszámát, valamint
közhasznú jogállás esetén az errôl szóló rendelkezô végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,
b) a pályázó számlavezetô pénzintézetének megnevezését és
a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati
adóhatóság) nincs.
c) a z igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást,
megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját és egyéb forrás összegét;
e) a pályázati cél megvalósításának kezdô és befejezô
idôpontját;
f) a civil szervezet képviselôje által tett nyilatkozatot, hogy az
Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanarra a célra
nem kapott támogatást;
g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekû adatok kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes
honlapján való közzétételéhez.
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(4) A
 pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidôben
és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve kell benyújtani
(5) A kiíró a pályázókat egy esetben 5 napos határidô
kitûzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.
(6) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve
a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett –
a tudomásszerzéstôl számított két éven belül – az a civil
szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási
szerzôdésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel;
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem
határidôben teljesítette.
(7) A kizárt szervezetekrôl Baracska-Kajászó Körjegyzôsége
nyilvántartást vezet.
6. A támogatási szerzôdés
(1) E szabályzat 3. §-ában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerzôdést köt.
(2) A támogatási szerzôdésnek tartalmaznia kell (2. sz. melléklet):
a) támogatás összegét;
b) a támogatás konkrét célját;
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;
e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok elôírásainak betartására;
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôje, vagy a Képviselôtestület által ellenôrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenôrzéséhez;
g) a szerzôdésszegés eseteit és szankcióit.
9.
(1) A támogatások folyósítására a támogatási kérelemben
megjelölt ütemezés szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
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(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött szerzôdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni.
(3) A támogatott civil szervezet a szerzôdés teljesítésérôl
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a
szerzôdésben megjelölt határidôben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve benyújtani.
(4) A
 z elôzô évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Baracska
Község hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban közzétételre kerül.
10.
(1) A Képviselô-testület által a költségvetés elfogadásakor
megállapított pénzügyi támogatás kifizetésérôl a döntést
követôen Baracska-Kajászó Körjegyzôsége gondoskodik a
támogatottal kötött támogatási szerzôdés alapján
(2) A
 kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az
Önkormányzattal kötött megállapodás, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni.
(3) A támogatott civil szervezet, szervezôdés a szerzôdés
teljesítésérôl szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerzôdésben megjelölt határidôben benyújtani. A támogatás felhasználásáról készített elszámolást a
kedvezményezettek postai úton ajánlott küldeményként a
polgármesternek címezve kötelesek benyújtani.
(4) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselôtestület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejûleg
tárgyalja.
11. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács mûködtetésében lévô Kozma Ferenc Általános Iskola
és a baracskai Bóbita Tagóvoda – pályázat benyújtása nélkül – évi egy alaklommal ingyenesen kapja használatba a
Faluházat.
12. A szabályzatban foglaltakat elsô alkalommal az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását követôen lehet alkalmazni.

RENDÔRSÉGI HÍREK

Tájékoztató és figyelemfelhívás
a rendkívüli téli idôjárás, az erôs havazás, valamint a jegesedés okozta általános veszélyekrôl
és az ellenük való védekezés lehetôségeirôl

Az erôs téli lehûlés, a várható intenzív havazás az Országos Meteorológiai
Szolgálat által idejében elôre jelezhetô,
ezért megfelelô elôrelátással és gondossággal fel lehet rá készülni.
A téli idôjárás várható következménye
• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fenn-

akadások lehetnek a (közúti, vasúti,
légi) közlekedésben.
• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvetô élelmiszerellátás, a
sürgôsségi egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
• A hófúvások településeket zárhatnak
el a külvilágtól, jármûvek akadhatnak el
az utakon.

• Az elakadt jármûvekben az utasok testhômérséklete erôsen lehûl,
kihûlhetnek, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
• A  gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás akadozhat vagy ideiglenesen leállhat.
• Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg a vezetékek-
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re ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
• A hó súlyától az épületek tetôszer
kezete károsodhat, beszakadhat, faágak szakadhatnak le és parkoló gépjár
mûveket károsíthatnak.
A téli idôszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk, gyakran
elôfordul, hogy elôször csak a légkör
fölsô rétegei melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegô hômérséklete
még fagypont alatt marad. Ez a helyzet
ónos esô kialakulásához vezethet, ami a
síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés esô és néhány perc
alatt tükörsima jégpáncél vonja be a felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hômérséklet
fagypont alatti és az esô esik, akkor
számíthatunk jégréteg kialakulására, emiatt körültekintôen és fokozott
óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjármûvel! Tartós és
intenzív ónos esô idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is
letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya
alatt.

Egy esetleges hóvihar alatt megfontolandók az alábbiak:
• Maradjunk a lakásában, húzzuk le a
redônyöket, csukjuk be a spalettákat.
• Magas energiatartalmú ételek és meleg italok fogyasztása ajánlott.
• Ne végezzünk megerôltetô fizikai és
kockázatos tevékenységet, hiszen egy
esetleges baleset esetén a hóesés intenzitásától függôen lehet, hogy a mentôk
sem tudják megközelíteni a házat.
• Ne mozduljunk ki a lakásból, házból,
hacsak nem feltétlenül muszáj.
• Semmiképp se gyalogoljunk hosszabb
távokat, fôleg egyedül nem.
• Ha ki kell mennie az épületbôl, mindenképp vastagon és rétegesen fel kell
öltözni, ne hagyjuk semelyik testrészünket fedetlenül, mert a hideg és az
erôs szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljünk sapkát (a legtöbb testhômérséklet a fedetlen fejen át
távozik).
• Ha a lakásunkat a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítsük a hatóságokat (tûzoltóság), akik a segítségünkre siethetnek majd, és készüljünk fel az esetleges hosszabb idejû benntartózkodásra.

Felkészülés a téli idôjárásra, ajánlott
magatartási szabályok
Célszerû még idejében felkészülni a havazásra vagy a hóviharra, ilyenkor az
alábbi megelôzô intézkedések megtétele lehet indokolt:
• Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az idôjárás
elôrejelzést.
• Célszerû elôkészíteni hólapátot, szó
rósót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
• Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt
lehet tartalék akkumulátor beszerzése is.
• Megfontolandó, hogy ivóvízbôl (ás
ványvíz), nem romlandó élelmisze
rekbôl, gyógyszerekbôl néhány napra
elegendô tartalékot képezzünk.
• Érdemes hordozható alternatív fû
tôtestet vagy tûzhelyet készenlétbe állítani, és felhalmozni tartalékokat tü
zelôanyagból.
• Legyen elérhetô helyen elegendô
mennyiségû meleg ruházat, amely
lehetôvé teszi a többrétegû öltözködést.
• Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz eláras�sza a házat.

Magánlakásokban az alábbi elôkészü
letek lehetnek szükségesek
Átmeneti áram-, illetve energia kimaradás esetére:
• Hagyományos tüzelôberendezés (pl.
kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tûzmegelôzésre,
füstelvezetésre.
• Azokat a PB gázzal üzemelô fûtô
készülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek
szabadba történô kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fûtési fokozattól
függôen legalább egy-másfélóránként
szellôztetni kell a helyiséget, ellenkezô
esetben a felgyülemlô égéstermékek
mérgezést okozhatnak.
• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fûtôkészülék
elzárócsapját!
• Gondoskodjék szükség világítóesz
közökrôl (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról mûködtethetô gázlámpa, elektromos lámpa).
• Tartson üzemképes állapotban egy
elemrôl mûködtethetô rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
• Tároljon otthonában egy hétre ele
gendô élelmiszert az egész család számára.
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• Legyenek otthon alapvetô gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemô van a családban, számára tápszerek.
• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a
mentésben résztvevôknek van szüksége.
A téli idôjárás alatt az elkerülhetetlen
utazás idejére jó elôre fel kell készülni:
• Szélsôséges idôjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
• Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérô társsal tegye, és csak
abban az esetben, ha meggyôzôdött
róla, hogy úti célját biztonsággal eléri,
és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
• Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen,
felsôruházata lehetôleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy
teát.
• Gépkocsival csak akkor induljon el,
ha feltétlenül szükséges, ha gépjármûve
megfelelô mûszaki állapotban van, és
rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó,
homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.
• Indulás elôtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi
étkezésre elegendô élelmiszert.
• Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és esetleg csak
napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség
esetén gyalog is képes legyen folytatni
útját.
• Amennyiben hosszabb idôt (néhány
órát) kénytelen álló gépjármûvében tartózkodni, a motor járatásával fûtheti
az utasteret, de ne felejtsen el legalább
tíz-tizenöt percenként szellôztetni. Az
álló jármû utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.
• Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti
élénkítô hatása után csökkenti a fizikai
teljesítôképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a hely
zetfelismerô- és ítélôképességet, amely
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
Tisztelettel:
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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ISKOLAI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
Mire soraimat olvassák, lezárul 2010–2011-es tanév elsô fele. Sok-sok munkával,
erôfeszítéssel teli félévrôl számolhatok be. Örömteli versenyekrôl, programokról
néhányat kiemelnék.
2010. október 6-án Benedek Elek házi
mese-és mondamondó versenyt szervezett Nyárainé Boromisza Klára iskolánk tanulói számára.
Nemzeti ünnepünk megemlékezése a
Faluházban 2010. október 22-én került sor. Mûsorral 8. osztályunk készült,
Adorjánné Vadas Katalin vezetésével.
Novemberben a felsô tagozatosok Bu
dapesten színházban voltak Székely Mik
lósné és Homoki Zsuzsa vezetésével.
November 30-án rendkívüli irodalmi órát tartott Vranekné Járányi Csilla  
magyar szakos tanár a 7. osztályosokkal
a Vörösmarty-szobornál.
2010. december 1-én Vörösmarty Mihály emlékére költôi délután volt 1-8.
osztályosok számára Nyárainé Bo
romisza Klára szervezésével.
December 6-án az alsó tagozatosok részére a Palánta bábegyüttes ingyenes
elôadást tartott. Ezen a napon a Diákönkormányzat szervezésében a Mikulás
is megérkezett iskolánkba.
December 10-én körzeti versmondó
versenyen (Vereben) két 1. osztályos tanítványunk képviselte iskolánkat.
December 14-én Kézmûves foglalkozások voltak. Hagyományunkhoz híven a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Diákotthon diákjait láttuk vendégül,akiket nagy szeretettel vártunk. Több okból is. Számunkra a diákok és tanáraik régi jó barátok.
Több éve hagyományként minden év
adventjében meghívjuk ôket kézmûves

Kézmûves foglalkozás

foglalkozásainkra. Fontos nevelési céllal is tervezzük ezt a találkozót. Diákjaink ezen a délutánon alkothatnak azokkal az iskoláskorú társaikkal együtt,akik
fogyatékosságuk ellenére nagy igyekezettel képesek létrehozni egy-egy kis
remekmûvet.  Csodálatos minden ilyen
alkalom élménye, mert jó látni, hogy
képesek az örömteli életre, tele vannak szeretettel. Erre az alkalomra vendégfogadást is rendeztünk,majd a tanulókkal beszélgettünk. Homoki Zsuzsanna 4.osztályának szülôi finomabbnál, finomabb süteményekkel kedveskedtek
erre az alkalomra,melyet ezúton is köszönünk. Ezen a délutánon kézmûves
foglalkozást tartott: Simon Judit, Krem
nitzky Dóra, Adorjánné Vadas Katalin, Toman Ilona, Székely Miklósné,
Kertmeginé Márki Borbála, Moharosné
Benkô Ágnes.
December 16-án az alsó tagozat részére
ingyenes bábelôadás volt.
December 21-én az alsó tagozatosok
Nagykarácsonyba utaztak az osztály
fônökeik kíséretével.
Karácsonyi témahét volt 2.a, 2.b osztályokban Moharosné Benkô Ágnes és
Schaffer Ferencné vezetésével. Részleteiben, fényképekkel késôbbiekben honlapunkon (www.kfai.extra.hu) számolunk be.
A naptári év legutolsó és a tanév egyik
legszebb ünnepe a Falukarácsony keretében megrendezett karácsonyi ünnepségünk volt, 2010 december 22-én a katolikus templomban. Igen sok elôkészület,

szervezés elôzte meg az elôadást. Köszönjük az elismerô szavakat, mellyel
tanulóink és tanáraink szép munkáját
dicsérik. Öröm számunkra, hogy évrôlévre egyre több szülô, nagyszülô, volt
munkatárs és vendég érkezik erre az alkalomra.
Néhány gondolattal feleleveníteném az
ott látottakat, fôként azok számára, akik
valamilyen oknál fogva nem lehettek jelen.
Sándor Anita 6.osztályos tanuló konferálta be a mûsor szereplôit.
Elsôként iskolánk angol szakkörösei
énekeltek, Gitáron kísért Balogh László
4. osztályos tanuló Felkészítôjük:Máli
Réka. Majd 2.a és 2.b osztályosok betlehemes mûsora következett.
Felkészítôjük: Moharosné Benkô Ágnes
és Schaffer Ferencné.
Pálesz Mónika, Csapó Virág, Zsukk Balázs, Angyal Dorina, és Bagdi Emese
1. a osztályos tanulók verset mondtak.
Felkészítôjük: Vranekné Járányi  Csilla)
Ferenc Csibi Nóra 1. a osztályos tanuló mesét, Horváth   Celina 1.a
osztályos tanuló verset mondott.
Felkészítôjük:Vranekné Járányi Csilla
Papp László 1.a osztályos tanuló
hegedûn játszott.
Iskolánk énekkarának elôadását hallhatták a pedagógusok részvételével. Vékony Vanda és Németh Nóra 5. osztályos tanulók furulyáztak. Karvezetô
tanár:uk Reiner Renáta
Kárpáthegyi Józsefné igazgató köszöntötte Vékony Vanda 5. osztályos tanulót abból az alkalomból, hogy tanulónk elnyerte a „Jó tanuló,jó sportoló” díjat, melyet a Fejér megyei
Diáksportszövetségtôl kapott.

Nagykarácsony

2011. február
Ezután Tóth Béla tisztelendô úr kedves
szavait hallhattuk.
Végül Boriszov Zoltán Baracska község
polgármestere köszöntötte a megjelenteket és meghívta a falu lakosságát a Faluház udvarára forró teára és karácsonyi beiglire.
Házi tanulmányi versenyek eredményei:
2010. október 6. Benedek Elek meseés mondamondó verseny
Alsó tagozat:
•1–2.korosztályból
I. helyezés: Ferenc-Csibi Nóra 1.a osztály
(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
I. helyezés: Bagdi Emese 1.a osztály
(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla)
II. helyezés: Horváth Celina 1.a osztály         
(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla)
III.helyezés: Juraszkó Vanessza 2.b osztály (felkészítôje: Moharosné Benkô
Ágnes)
•3–4.korosztályból
I. helyezés: Csepke Éva 4. osztály        
(felkészítôje: Homoki Zsuzsanna)
II. helyezés: Kertmegi Borbála 3. osztály
(felkészítôje:Borsóné Molnár Szilvia)
III. helyezés: Bagdi Zsófia 4. osztály
(felkészítôje: Homoki Zsuzsanna)
Különdíj: Radics Barnabás 4.osztály
(felkészítôje: Homoki Zsuzsanna)
Felsô tagozat:
•5–8. osztály
I. helyezés: Sándor Anita 6.osztály
(felkészítôje: Székely Miklósné)
II. helyezés: Vékony Vanda 5. osztály
(felkészítôje Vranekné Járányi Csilla)
III. helyezés: Sándor Zoltán 8. osztály
(felkészítôje: Székely Miklósné)
Különdíj: Déri Brenda 6. osztály
(felkészítôje: Székely Miklósné)
Gyulai Fruzsina 6. osztály (felkészítôje:
Székely Miklósné)
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III. helyezés: Siklódi Gellért 3. osztály
(felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia)

dekében, hogy azok egymás hatásait
erôsítve, komplex módon járuljanak
hozzá az oktatás minôségének javulásáFelsô tagozat:
hoz.
I. helyezés: Sándor Anita 6.osztály Elôzô hírekben már adtam tájékoztatást
(felkészítôje: Székely Miklósné)
a TIOP-1.1.1-07/1.2008-0376 azonosíII. helyezés: Csepke Vivien 6. osztály       tószámú megnyert pályázatról, mely
(felkészítôje: Székely Miklósné)
„A Kozma Ferenc Általános Iskola InIII. helyezés: Vékony Vanda 5. osztály formatikai infrastruktúra fejlesztése”
(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla)
címû projekt. Általa 9.653.238 Ft táKülöndíj: Déri Brenda 6. osztály mogatásban részesül iskolánk.
(felkészítôje: Székely Miklósné)
A projekt kezdô idôpontja 2010. deSzûcs Ildikó 7. osztály (felkészítôje: cember 1., a megvalósítás tervezett haVranekné Járányi Csilla)
tárideje 2011. július 30.
Körzeti versmondó verseny – Vereb
2010. december 10.
I. helyezés: Horváth Celina 1.a  osztály     
Különdíj: Ferenc-Csibi Nóra 1. a osztály
(felkészítôjük: Vranekné Járányi Csilla)
Jó tanuló–jó sportoló díj:
Pályázat útján Vékony Vanda 5. osztályos tanulónk nyerte a Fejér Megyei Diáksport Szövetségtôl . A nyertesek a díjat 2010. december 2-án ünnepélyes keretek között vehették át Székesfehérváron. (Ilyen szintû díj elnyerésére iskolánk történetében elsô ízben került sor!)
A tanulóinkra büszkék vagyunk, a pedagógusok munkáját köszönjük.

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségemnek eleget téve, örömmel tudatom a Tisztelt Szülôkkel és Minden
jelen Olvasóval, hogy iskolánk sikeresen megvalósította a 2009. május 13-án
kezdôdô és 2010. augusztus 31-ével záródó TÁMOP-3.1.4./08/2-2009-0102es kódszámú Kompetencia alapú oktatás tartalmi fejlesztése a Kozma Ferenc Általános Iskolában címû pro2010. december 1. Költôi délután Vö- jektben leírtakat a 2009–2010-es tanévrösmarty Mihály emlékére
ben. További 4 éven át fenntartási köAlsó tagozat:
telezettségünk van. 2010. november
•1–2.korosztályból
30-án eleget tettünk projektzáró elszáI. helyezés: Horváth Celina   1.a osztály          molási kötelezettségünknek az OKM
(felkészítôje:Vranekné Járányi Csilla)
Támogatáskezelôi Igazgatósága felé.
II. helyezés: Bagdi Emese 1.a osztály Iskolánk
nevelôtestülete
tovább(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla)
ra is nyitott módszertani kultúrájának
III. helyezés: Pálesz Mónika 1.a osztály korszerûsítésére és a korszerû oktatási
(felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla)
módszerek alkalmazására. Úgy érezzük
iskolánk jövôjét pozitívan befolyásolja e
•3–4.korosztályból
program alkalmazása.
I. helyezés: Csepke Nikoletta 4. osztály         A program keretében megvalósuló in(felkészítôje: Homoki Zsuzsanna)
frastrukturális fejlesztések összekapcso
II. helyezés: Csepke Éva 4. osztály         lódnak a szükséges szakmai (tartalmi,
(felkészítôje: Homoki Zsuzsanna)
módszertani) fejlesztésekkel, annak ér-

• Iskolánk jelenlegi informatikai eszköz
ellátottsága ezen pályázat keretein belül
jelentôs fejlesztésen megy majd keresztül.
• A 7 db tantermi csomag módszertani megújulást jelent pedagógusaink számára és biztosítja az IKT-val támogatott
tanórák tartásához a magas színvonalú
eszközöket.
• A számítástechnika terem kifutó félben lévô számítógépeinek cseréje
idôszerûvé vált, melyet a 6 db iskolai PC
biztosít majd.
• Az alkalmazás szerver lehetôvé teszi,
a tananyagok biztosítását a helyi hálózatunk számára valamint a törvényben
elôírt adatok közzétételét a világhálón.
• A WIFI csomag a vezeték nélküli hálózat kényelmi funkcióival biztosítja a
szabad mozgást a hatókörön belül, és viszonylag biztonságos titkosítással használható elfogadható sebesség mellett.
• Az eszközök beszerzése egyszerûsített
közbeszerzéssel történik,annak lebonyolítása után (várhatóan március végén) a kiszállított eszközöket magunkénak tudhatjuk.
Elkövetkezendô programok, tervek:
2010. január 14. I. félév vége
2010. január 17. Osztályozó értekezletek
2010. január 21. Félévi értesítôk kiadása
2010. január 22. Írásbeli felvételi vizsga
a 8. osztályosok számára (szombaton)
2010. január 24. Nevelôtestületi félévi
értekezlet du. 2 órától
2010. január 25–28. Szülôi értekezletek
(értesítés szerint)
2010. február 10. 8.osztályosok értesítése a felvételi eredményekrôl
2010. február 18. Jelentkezési lapok elküldésének utolsó napja a középiskolákba
2010. február 19. Farsangi bál a Faluházban ( szombaton)
A Farsangi bállal kapcsolatban a kö
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vetkezôkrôl tájékoztatom a Kedves
Szülôket:
Minden segítôkész, idejét nem sajnáló
szülô munkáját várjuk és elôre is köszönjük. Nemcsak a Szülôi Szervezet
kijelölt képviselôi vállalhatnak munkát a rendezvény lebonyolításában, hanem minden szívesen segítô Szülô, aki
a Szülôi Szervezet tagja. Hasonlóan,
ahogy a Szüreti mulatság és bál lebonyolításában is példaértékûen dolgoztak. Szokás szerint a szervezéssel kapcsolatban a Szülôi Szervezet tagjainak
meghívót küldünk
Köszönöm a megtisztelô figyelmüket!

Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
2011 – Család éve
A család Isten tervének része – A püspöki kar körlevele a Család évének megnyitására (részletek)
„Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II.
gyunk. Ha megtapasztaljuk az anyai szeretetet,
János Pál pápa kibocsátotta Familiaris consortio
igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az Egykezdetû apostoli buzdítását a keresztény csaházat édesanyánknak valljuk.
lád feladatairól a mai világban. Döntésünket
Az emberi személy igazi szabadsága lehetôség az
az a szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk
Isten akarata szerinti, értékeket teremtô és meghitünkrôl, és felkeltsük az emberek szívében a
valósító életre. A szabadság tehát nem a kapcsoszeretet és a felelôsség érzését a társadalom leglatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett
fontosabb intézménye, a család iránt.
megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltéKortársaink közül sokan abban akarják megélsét a szeretet gazdagságával.
ni szabadságukat, hogy mindentôl függetlenítik
Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérmagukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik
jük az elsô magyar szent családnak, Szent István
emberre sem, a közösségre sem, a saját jövôjükre
királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hersem. A kellemes közérzetnek ebben a bûvöletében könnyen cegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató csamegeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire ládapa, Boldog Battyány-Strattmann László könyörgését csalehetôségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyak- ládjainkért és egész nemzetünkért.”
ran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hûségre egy jó házasságban. Pedig olyan Szeretettel ajánljuk a kedves Olvasók figyelmébe a www. kalények vagyunk, akiknek a fejlôdéséhez is, a fizikai, szelle- tolikus.hu weboldalt, ahol többek között a családi élettel
mi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez kapcsolatban is sok hasznosat olvashatnak. Az egyházmegye
is szüksége van a jó közösség, a szeretô család biztonságá- programjai pedig a templomi hirdetôtáblán olvashatók.
ra. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztalatából vett
fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit je- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
lent, hogy ô szeretô Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vaHasap Jánosné

OLVASÓI SOROK

Lapzártától – lapzártáig
Az elmúlt évi csapadékban bôvelkedô
idôjárás sajnos még december elején
sem kímélte környékünket. A nap, mint
nap eleredô esôbôl már egy cseppet sem
tudtak befogadni a talajvízzel telített
kertek, s újra rettegve szemléltük a Válivíz medrét, hogy vajon melyik részen és

mikor fog megint kilépni belôle a víz,
ami nem tud továbbhaladni. 8-án már
úgy tûnt, szükség lesz a homokzsákokra, ezért a polgármester úrral úgy döntöttünk, hogy felhívást intézünk a lakossághoz és kérjük; ismét segítsenek! Elkezdtük a szórólapozást s a személyes

megkereséseket. A felhívásra 9-én reggel 8 órakor 25-30 személy érkezett lapáttal a kezében a községháza melletti
homokhegy mellé, és megkezdtük a zsákok töltését. Pár óra alatt ezer homokzsák sorba rakva készen volt a szállításra. Erre akkor szerencsére csak kisebb
számban volt szükség, 2 lakóházat kellett körberakni, melyeket sikerült meg-
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védeni a víz betörésétôl. Talán senki sem
bánná, ha a tavaszi áradásokkor se lenne
szükség a többi homokkal töltött zsákra.
Köszönet mindenkinek, aki idejét, erejét adta ahhoz, hogy szükség esetén a
veszélyeztetett területen lakók megsegítésére készen álljon a védelem!
Úgy érzem, hogy a családi karácsonyozások hangulatát kellôen megalapozta
a községi karácsonyi ünnepség. A szakrális környezetben elôadott gyermeki
versek, mesék, hangszeres kíséretek, a
gyönyörû hangzású karácsonyi dalok,
melyekkel a Dalkörösök, a Kozma Ferenc Általános Iskola pedagógusai és diákjai megajándékoztak bennünket jó
idôre befolyásolták érzelmi hangulatunkat.
A templomból kilépve, a Faluház elôtt
feldíszített, csillogó fényû fenyôfa jelezte, hogy ott meg kell állni és be kell térni a szaletli alatti vendéglátásra, amire a
polgármester úr szóban is meginvitálta a
résztvevôket. A hidegben jólesett az illatozó forró tea és bor, melybôl ki-ki ízlésének megfelelôen kortyolgathatott. Az

elmaradhatatlan karácsonyi csemegék, a
diós- és mákos bejgli, a szaloncukor kóstolgatása mellett jól esett szót váltani a
rég látott ismerôsökkel, falubeliekkel.
A képviselô-testület nevében ezúton is
köszönetet mondok a Katolikus Egyházközségnek, a Plébános és Gondnok
úrnak, hogy ismét lehetôvé tették az ünnepség templomukban való megtartását.
Köszönjük a Dalkörösök, Pedagógusok és Diákok felkészülését, elôadását,
a Tavaskert Vendéglô vezetôjének a
forró italok elkészítését, a Faluház
vezetôjének munkáját, melyet a vendéglátás szervezése és lebonyolítása érdekében végzett, s minden kedves személynek, akik szorgosan segítették és végezték a vendégek kiszolgálását. Köszönjük
továbbá a fenyôfa felajánlását, az elhelyezésében és feldíszítésében nyújtott segítséget.
Az elmúlt év végén tartotta tisztújító
közgyûlését a 25 éve alakult Gárdonyi
Ipartestület, ahol Nagy Lajost, községünk elismert autószerelô mesterét is-

A Félelem
Az alábbi sorok nem az én gondolataimat tartalmazzák. Közzétételre az késztetett, hogy a félelem minden korban, minden nap jelen van az ember életében. Dr. Joó Sándor a Budapest Pasaréti gyülekezet alapítója és 30 éven át volt lelkipásztora 1959. június 21-én így hirdette:
„ A félelem az emberiség egyik legakutabb és legaktuálisabb
életérzése. A legemberibb, a legôsibb és a legmodernebb érzés
bennünk, hogy félünk. Sokszor azt sem tudja az ember, hogy
mitôl, nincs tárgya a félelemnek. Csak fél valamitôl, valami
bizonytalantól, valami félelmetes dologtól. A világon minden
okozhat félelmet, az élet éppen úgy, mint a halál. A jövô éppen úgy, mint a múlt, vagy a jelen. Lehet attól félni, hogy
kudarcot vall az ember a munkahelyen, iskolában stb. Van,
aki attól fél, hogy háború lesz, van aki az éjszakától fél, van
aki a következô naptól. Ösztönösen félünk a betegségtôl, a
szenvedéstôl, az anyagi problémáktól. Ki tudná felsorolni azt
a rengeteg félelmet, ami az emberek szívét szorítja?
Egyszer valaki azt mondta: „élni mindig életveszélyes! Nem
csoda hát, ha az élet állandó kísérôje a félelem.
Mennyi bajt okoz a félelem! A legtöbb ember életét ez teszi
tönkre. Mert sok esetben nem a tényleges baj, a szenvedés
rontja meg az életet és borítja fel az egyensúlyt, hanem sokkal inkább az attól való félelem. Az orvosok tudják, hogy az
egyik legveszedelmesebb betegség a betegségtôl való FÉLELEM. Ebbôl lehet a legnehezebben valakit kigyógyítani.
Min mond a tudomány? A filozófia megállapította, hogy a félelem az emberiség motorja. Elmés megállapítás, de a problémát nem oldja meg. Az orvos azt mondja, sok olyan megbetegedés van, ami az ember félelemérzetével van közvetlen vagy
közvetett kapcsolatban.
A belsô, titkos félelmek kihatással vannak a testre, szervezet-
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mét vezetôségi taggá választotta a tagság. Eddigi munkája elismeréseként az
Aranykoszorús Mesterlevelet is ekkor
vehette át.
Az elismeréshez és a megbízatásához
gratulálok, a további munkavégzéshez
szép éveket és jó egészséget kívánok.
Napjainkban sokat hallani, olvasni
különbözô médiákban a hiányszakmákról, a hiányos szakmunkásképzésrôl.
Reménykedjünk – ha késve is, de beindul a gazdaságpolitikának megfelelô
szakmunkásképzés, s a még aktív mestereknek lehetôsége lesz rá, hogy az ifjúságnak átadják az évtizedek során megszerzett tapasztalatukat, a munka szeretetét és becsületét, mellyel a munkanélküliség felszámolása felé is nagy lépést
lehet tenni.
Talán nem mindenki elôtt ismert, ezért
tájékoztatásul közlöm – mert szakemberre gyakran van szükségünk a mindennapokban –, hogy az ipartestület
egyik szolgáltatása: iparosok közvetítése lakossági és közületi munkavégzésre.
Összeállította: Becsei Andrásné

re. Ugyanis a félelem a mellékvesékben végzôdô idegszálak
útján, amelynek mirigyei ugyanabban a pillanatban egy adrenalin nevû anyagot árasztanak a vérbe. Ez az adrenalin idézi
aztán elô, hogy a szív gyorsabban ver, verejtékezik a bôr, ös�szehúzódnak a véredények és huzamosabb idô után organikus
/ az egész szervezetre kiható/ károk is keletkezhetnek.
A pszichológia állandó tárgya a félelemérzet az emberben. A
kutatásokból azt is megtudhatjuk, hogy sok félelmet hozunk
magunkkal a gyermekkorból, amelyek még felnôttkorban is
befolyásolják cselekedeteinket. Az ilyen – sokszor nem is tudatos- félelmek megkötözöttséget, gátlást okozhatnak az emberben. A pszichológia ezeket a titkos, meghúzódó félelmeket
akarja kideríteni, fölfedni, és így keresni a megoldást.
Mit mond róla a Biblia? Isten igéje szerint a félelem végsô fokon Istennel van kapcsolatban.
Mióta az ember, Istennel szembeni engedetlensége miatt
kiûzetett a tövis és bogáncskórót termô világba, azóta ismeri
a félelmet. Sôt még korábban: közvetlenül azután, miután az
ember engedetlenség tettét elkövette Istennel szemben.
Miután Ádám evett a tiltott gyümölcsbôl elrejtôzött Évával Isten elôl a kert fái között, akkor mondta elôször ezt a rettenetes szót: „Hallottam hangodat, de féltem” / 1 Mózes 3.10/ Mivel a félelem Istennel van kapcsolatban, ezért a „ megoldás”
is csak Istennel kapcsolatban lehetséges. Minden más próbálkozás hiábavaló! Ha egyszer megtámadott valakit a a félelem,
ezt nem lehet erôs akarattal, önszuggeszcióval legyôzni. A kutya is félelmében a legbátrabb, legvakmerôbb.
Lehet tompítani pszichológiailag kianalizálni, gyógyszerrel
egy kicsit enyhíteni, és ez is nagy eredmény. De az ôsfélémet
ember és emberi tudomány nem tudja legyôzni.
Tisztelettel:
dr. Antal Ida s.k
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Baracska értékei és érdekességei
Kedves Olvasó! Talán Ön is tapasztalta már, hogy amikor szomszédjával,
ismerôsével beszélgetett, szóba került egy-két ember vagy család, akik valami oknál fogva érdekessé váltak, akik szintén itt élnek a faluban, de eddig
nem vagy alig ismerték ôket. Vannak olyan emlékeink, épületeink, tárgyaink is,
amelyek szintén értékes történeteket rejtenek magukban.
Ezeket a „hallottad…”, „tudtad…” vagy „képzeld…” kezdetû beszélgetéseket
szeretném gyarapítani a közeljövôben, s a Kidoboló hasábjain egy olyan cikksorozatot indítok, amelyben minden alkalommal egy-egy helyi értéket, érdekességet mutatok be.
Érdeklôdéssel várok minden olyan témát, ami Baracskához köthetô, s amirôl
úgy gondolja, érdemes lenne a falu számára bemutatni. Az ötletek a Kidoboló szerkesztôségének és a faluházban is leadhatók. Alkossunk közösen egy baracskai értéktárat!

PAPP ISTVÁN, ENSZ BÉKEFENNTARTÓ BARACSKAI LAKOS
Az egyik legismertebb ember most Magyarországon Papp István, ENSZ békefenntartó, baracskai lakos.
Furcsa helyzet, de az alábbi beszélgetés két dolognak köszönhetô: egyrészt,
hogy Papp István baracskai, másrészt
hogy tavaly október elején elrabolták
Szudánban, és idén január elején élve
hazatért. Sajnos elôbbit is a hírekbôl
tudtam meg, s gondolom, vagyunk így
még néhányan. Ezért is indítom riportsorozatomat Istvánnal, mert aktualitása mellett jó példa arra, hogy az értékek
közöttünk vannak, csak fel kell ôket ismerni.
Szerencsére István jó egészségi állapotban van, nyitott minden beszélgetésre,
interjúra. Felesége, Jutka meglátása szerint jót is tesz neki a történtekrôl való
beszélgetés, hiszen ezáltal kibeszéli magából, gyorsul a negatív élmények feldolgozása.
Baracskai kötôdés
Papp István 54 éves, 2 gyermekes családapa. A gimnázium után döntötte el,
hogy katona lesz, ezért elvégezte a katonai fôiskolát. Budapesthez kötôdött,
mégis Baracskára költözött családjával, s most az ún. Békáson laknak. A
választás oka vízimádatában rejlik, nagyon szeret pecázni: „gyerekkori álmom az volt, hogy legyen nekem egyszer egy olyan saját kis tavam, ahol pecázok, és nem jön a halôr” [gyerekkorában ugyanis elvették a pecabotját].
Ugyan a szomszéd telket árulták, de onnan pillantotta meg a mellette lévô telket óriási fûzfával, tujákkal, s egybôl beleszerelmesedett. Kicsi a világ, az önkormányzatnál kiderült, hogy a telek
egy kollégájáé és éppen árulja. Rögtön
tulajdonos lett – 1986-ban. A területen

korábban egy idôs bácsi csigát és békát
tenyésztett, voltak díszhalai és körbe a
tavak partján kosárfonáshoz kosárfüzet
nevelt.
Közösségi élményeikre gondolva István
visszaemlékszik egy korai idôszakra, a
90-es évek elejére, amikor hétvégékre
jöttek ki vagy nyáron egy-egy hétre. A
gyerekek 4–5 évesek voltak, s volt egy
maszekban, alumíniumból készített medencéjük: „az utca itt pancsikolt akkor,
meg pecáztak, minden. Itt akkor nyitott volt a telek, befogadók voltunk. Az
még igazi falusi hangulat volt… Valahogy szép lassan feloszlott ez a társaság.
A gyerekek is nôttek, az övüké és a mieink is, így szétrebbentek. – most már 20
évrôl beszélünk, ami nem kevés, vagy
még több. Ez alatt a falu is változott.”
Istvántól megtudtam, mennyire szeret itt Baracskán élni: „Itt akarok megöregedni. Én már nem akarom feladni.” Mint ahogy arról már hallhattunk
a médiában, szudáni fogsága alatt írt
végrendeletet is: „aminek része volt –
ha mégis bekövetkezik, aminek örültem, hogy nem következett be – akkor itt ebbôl a házból csináljanak egy
Papp István Békefenntartó Emlékház
és Emlékparkot. Itt megvan az adottság. S akkor Pákozdról át lehetett volna hozni egy csomó mindent.” Jó tudni, hogy Pákozdon, a Katonai Emlékhelyen van a békefenntartók kiállítóterme,
ahol a vitrinekben ôrzött tárgyak többségét ô hozta haza a különbözô mis�sziókból. Viccesen, s mintegy a feleségét megnyugtatandó, hozzáteszi: „Akkor ez most storno, megint elodázódik,
remélem, véglegesen. De azért Baracska
ebben a gondolatban benne volt. Ha az
megtörténik, akkor ez lett volna, errôl
van papírom is.”

Békefenntartás: hivatás vagy betegség
Amikor István elsô békemissziójára sor
került 1989-90-ben (Irak-Irán), Jutkával
már 8 éve házasok voltak. Egy kitörési
lehetôség volt, kihasználták: „Jutka vállalta két pici gyerekkel, hogy ezt végigcsinálja, én meg azt, hogy lehetôség szerint élve hazatérek.”
István a békefenntartók kiképzésén is
elmondja, hogy az elsô misszió fôként
a pénzrôl szól: „ezt nem szabad tagadni, ez így van. Valamit valamiért. Saját kedvtelésbôl nem fogod az oroszlán szájába betenni a fejedet. Ez egy üzlet. Ha megúszod, szerencséd van. Aztán ha megszereted, akkor jön egy második, annál már kevesebb szerepe van
a pénznek, ott már nagyobb szerepe van
az elhivatottságnak. A harmadiknál már
nem foglalkozol a pénzzel.”
Valóban, számára a békefenntartás már
több mint hivatás: „az egy olyan betegség, amit megkapsz, és kigyógyíthatatlan. Ebbôl nem gyógyult még ki ember.
Ez pedig azért van, mert a legtöbb munkahely olyan – most a katonákról beszélek elsôsorban – hogy bemész és gyártod
a papírokat. Végeredményben az összes
tevékenységedet lepapírozod. Ehhez képest a békefenntartás olyan, hogy ha valamit csinálok, az ott abban a pillanatban kiderül. Vagy megvernek, mert hülyeséget mondtál, valami helyi csetepaté
lesz, vagy pedig mindenki boldog. Amit
végzel, annak a visszacsatolása azonnal
ott helyben megvan. Te érzed, hogy a
munkádra igenis szükség van, le tudod
azonnal mérni annak az eredményét,
következményét. Ez adja a betegséget.”
Afrika szeretet
„Afrikába nem úgy szerelmesedik bele
az ember, hogy itthonról, fényképrôl.
Oda ki kell menni, ott meg kell szagolni azt a levegôt, emberi közeget.” Mély
odaadással mesél Afrika varázsáról:
„Az egyik, az az életszeretet. Ezt Magyarországon nem látod. Van egy ilyen
felhôtlen boldogság, tök mindegy, hogy
milyen szegény. Nem érdekli. Mosolyog,
vigyorog, hogy mi lesz holnap, nem foglalkozik vele. Ma élünk, a mának élünk,
örüljünk neki. Tánccal, dobbal, énekkel,
tehát egy olyan életerô van benne, pedig lehet, hogy AIDS-es és holnap meghal, lehet, hogy lerohanják, megölik, a
gyereke meghalt tegnap. Élni akar. Ezt
egy olyan életerôvel csinálja, hogy megragadja az embert. Amikor a gyerekka-
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tonát leszereljük – azt nem lehet megjátszani, az nem egy gombnyomásra megy
– ének indul, tánc indul, egy spontán
örömünnep alakul ilyenkor ki, hogy a
gyerekek visszajöttek. Szudánban ez így
kialakult. És az ember táncol. Én utálok táncolni, nem is tudok. Veréb táncnak hívják. Engem is be tudtak vonni.”
Büszkeségek
Megkérdeztem, mire a legbüszkébb eddigi pályafutása során: „Az ember általában arra büszke, amit akarva-akaratlanul elsôként csinál vagy csináltatnak vele.” Megemlít néhányat, fontossági sorrend nélkül, ahogy éppen az eszébe jut:
„Akkor [az elmúlt rendszerben] arra voltam büszke, hogy a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolán én voltam az elsô, aki letette angolból a szakmai felsôfokú nyelvvizsgát. Olyan még nem volt. Egyébként
fogadtak a fôiskolán tanszékvezetôi szinten, hogy leteszem-e, sikeres lesz vagy
sem. Úgyhogy nyert a tanszékvezetôm
két láda pezsgôt.
Az iraki misszióban 3 hónap után engem
választott ki a vezénylô tábornok tábori
segéd tisztjeként, személyi titkár, családtag lettem. Ami jól esô érzés volt, hogy
egy magyart választottak ki egy olyan
feladatra, amit nem lehet parancsra. Ahhoz olyan szimpátia, olyan kapcsolatrendszer kell, hogy a tábornok felesége
is elfogadjon, a lánya is elfogadjon, tudjak tejeskávét fôzni, amit ô meg is iszik,
tehát ez bonyolultabb.
Én voltam az elsô magyar katonatiszt,
aki a magyar állam képviseletében az
ENSZ Titkárságon, a Békefenntartási
Osztályon szolgálatot teljesített 3 évig.
Ez pályázat volt, ott nincs csalás, nincs
ámítás, ott az megy, aki megfelel.
A Sínai félszigeti misszió, az MFO
[Többnemzetiségû Megfigyelô Misszió],
az az én szülöttem. Én hordtam ki egy
az egyben. Az elsô pillanattól az utolsóig.
Kongóban az Európai Uniónak is volt
egy missziója, abba is elsôként mentem
ki. Tehát érdekes módon, amikor kísérleti dolgok voltak, akkor nekem sikerült,
s erre úgy büszke az ember.
Szudáni fogság, az a bizonyos 91 nap
Nem csak a lánc végén volt kemény az
a 91 nap, hanem a feleség, Jutka számára is. Arról kérdeztem, mi segítette ôt a
három hónap elviselésében: „A munkám biztosan segített, különösen az elsô
idôkben. Pont akkor volt a kerületi mezei futóverseny, amiért én voltam az is-
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kola részérôl a fôszervezô. Ha ez a rendezvény nincs, akkor sokkal rosszabbul
élem meg az egészet.” A munka mellett
a jóga is sokat segített: „A lazító gyakorlatokat este végeztem, ha nem végeztem volna, akkor biztos, görcsösebbek lettek volna az izmaim.” Sajnálja
is, hogy megszûnt a jógázási lehetôség
Baracskán.
Három nagyon rövid telefonbeszélgetést folytathattak, mindegyik fél és másfél perc között zajlott: „Az elsô az volt,
hogy »Élek, élek, életben vagyok.« Soha
nem fogom elfelejteni.” November vége
óta megszûnt a kapcsolat. Próbált mindig pozitívan hozzáállni a dolgokhoz:
„Nem is volt más elképzelésem, csak az,
hogy én életben fogom ôt látni és hazajön.” Ugyanúgy ahogy Istvánnak, neki
is a nepáli királyi asztrológus jövendölése ugrott be: „hihetetlen fogódzkodót
adott”.
Mindketten megerôsítik, hogy a szudáni
fogság volt a legveszélyesebb István eddigi pályafutása során. Jutka két olyan
esetet idéz fel, amelyet már csak otthon
osztott meg vele István: „Irakban homokviharba kerültek helikopterrel, és
a véletlenen múlt, hogy nem ütköztek
neki a hegyoldalnak. A másik meg Mozambikban volt, amikor majdnem meglincselték.”
Istvánt kérdeztem arról, miként fogja
most fel a szudáni fogságot: „Az elsô az,
hogy tôlem elvettek 91 napot. Késôbb finomul azért, még a rossz dolgok is megszépülnek… Most úgy vagyok vele, hogy
mindenben kell valakinek elsônek lenni. Miért pont én? Ott is megfordult a
fejemben. Engem amerikainak néztek
végig. Az tiszta volt, hogy engem nem
azért raboltak el, mert magyar gyerek
vagyok. De ha ez már megtörtént, akkor ennek nézzük, ha van, a pozitív oldalát. Ma még hírértékem van, senkinek
sem mondtam nemet. Baracska pl. többet jelent meg a sajtóban az alatt az 1-2
hónap alatt, mint egyébként az utóbbi
5 évben. Tudják az emberek, hogy Ma-
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gyarországon van egy Baracska a börtönön kívül. Az újságok és a tévék már
nem arra kíváncsiak, hogy hogy aludtam, hogy ébredtem, mit ettem, mit ittam, hiszen azt már 600-szor elmondta más. Hanem most jönnek az átfogóbb jellegû kérdések, hogy mit is jelent
az a békefenntartás, mi is az a gyerekkatonák leszerelése. Kihasználom, hogy a
békefenntartásról tudjanak meg az emberek többet.
Az én tanulságom az, hogy a legrosszabb
helyzetbôl is ki lehet jönni, egy kis kitartással. Nem kell mindig sírni, volt, amikor ott mosolyogtam, meg nevettünk,
mert három hónap, az még házasságból
is sok. 5 kis teve megszületését tudtam
ezalatt az idô alatt megfigyelni. Elmentem a tevéhez beszélgetni, hát most kivel beszélgessek. Amikor szükségre mentem, akkor mindig útba ejtettem. Azzal is hosszabb ideig voltam távol. Voltak ilyen kellemes kis sztorik most vis�szagondolva, akkor persze másképp éled
meg. De akkor sem sírtál állandóan.”
Jövôkép és köszönet
Természetesen érdeklôdtem a folytatás felôl: „Nekem ez a szakmám, a hobbim, minden egybe. Erkölcsi kötelességem, hogy amit elkezdtem, azt befejezzem. Az ember ezt komolyan is gondolja, de én tudom, hogy a valóság az nem
ilyen egyszerû. Ezek az emberek még
szabad lábon vannak, az ENSZ biztonsági embereit ismerem, tehát engem oda
ôk valószínûleg nem fognak visszaengedni. Fontos lenne, hogy mutassak egy
olyan példát, hogy igenis, még ezek után
is vissza lehet térni.
Köszönöm. Amit én az országos napilapokban, rádiókban, tévében tettem,
az ugye a nagyközönségnek szólt. Így
a Kidobolón keresztül köszönöm most
a baracskaiak összefogását. Ez a legtöbb, amit ilyenkor egy betelepülô kaphat, az együtt élünk, lélegzünk érzése.
Az önkormányzat vezetôje megemlékezett rólam szép szavakkal a Fehér Me-
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Olvasói sorok

gyei újságban. Mivel az önkormányzat
vezetôje a falu vezetôje, amit ô mond,
azt elvileg a falu nevében mondja és teszi. Én nem olvashattam azt az újságot,
mert oda mégsem hozhatja ki a postás”
– mosolyog. „Sok baracskai akkor tudhatta meg, hogy a Széchenyi utcában
van valaki, aki a darfuri hegyekben éppen bajban van. S mégis baracskai. Biztos vagyok benne, hogy itt az utcából,
meg innen-onnan, akik láttak, hallottak, beszélgettem már velük, mondták,

hogy »ja az, aki a Békáson lakik«. Tehát köszönöm nekik az együttérzést. Ezt
éreztem kint is, ez is hozzájárult ahhoz,
hogy épségben visszajöttem.”
(Az interjú teljes változata a www.
kidobolo.baracska.hu honlapon olvasható.)
Papp István személyében egy jó humorú, életerôs, pozitív szemléletû embert
ismertem meg. Fontosnak tartom, hogy
ez az ismeretség ne álljon meg ennél a
beszélgetésnél, és lehetôség szerint minél
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többen ismerhessük meg ôt élményein
és kalandjain keresztül. Elôzetesen már
említettem neki, hogy miután a médiahullám lecsengett és családjával kipihenték magukat, szeretettel meghívjuk az
egész családot egy kötetlen beszélgetésre a Faluházba, a Barátok Klubja szervezésében. A pontos idôpontot még egyeztetjük, s a faluban található hirdetôkön
majd közzé tesszük. Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt!
Vasváriné Édl Ágnes

Baracskai népesség a számok tükrében
Vajon az elmúlt idôszakban hogyan változott Baracska lakossága?
A kérdés megválaszolásához a tiszteletes úrtól, a védônôtôl
és az önkormányzat munkatársától kértem adatokat két évre
visszamenôleg. Ezúton is köszönöm segítségüket.
Egy település népességének változását alapvetôen négy dolog
határozza meg: a születések és halálozások száma, valamint a
ki- és betelepülôk száma. Sajnos a kitelepülôk száma még nem
állt rendelkezésünkre, de a többi adatból így is le lehet vonni
következtetéseket.
Megdöbbentô eredménye volt az adatok összevetésének. Íme
néhány összefüggés:
A születés és a halálozás számait nézve a természetes szaporodás természetes fogyássá alakult: 2009-ben még 27 fô született és 24 fô hunyt el, 2010-ben viszont már csak 17 fô, azaz
10 fôvel kevesebb született, ráadásul 32 fô, azaz 8 fôvel több
hunyt el, mint tavaly.
További érdekesség, hogy 2009-ben 174 fô, 2010-ben 173
fô költözött be és választotta állandó lakhelyének vagy tartózkodási helyének Baracskát. Baracska népessége ugyanakkor 2009-rôl 2010-re mindösszesen 5 fôvel növekedett (Baracska népessége: 2009-ben 2734 fô, 2010-ben 2739 fô). Ez

a magas beköltözôi létszám és az alig növekedô népességszám arra utal, hogy 2009-ben és 2010-ben is a népesség 6
%-a kicserélôdött.
Érdemes lenne nagyobb figyelmet szentelni a beköltözôk integrációjának, hiszen jelen adatok alapján úgy tûnik, hogy
elsôsorban nekik köszönhetô a népességmegtartás.
Vasváriné Édl Ágnes

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK

Átadásra kerül az Ercsi Egészségügyi Központ
– SAJTÓKÖZLEMÉNY –

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 2.1.2/07/01. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése felhívás keretében megújult az Ercsi
Egészségügyi Központ. Az intézmény mûszaki átadására 2010. november 26-án
kerül sor, majd a központot a lakosság 2011 év elejétôl veheti igénybe. A központ
átépítése 2010. március 23-án indult el, és közel 1 milliárd forintból valósult meg.
A beruházásnak köszönhetôen nem csupán egy európai színvonalú egészségügyi
központ jött létre, de egyúttal új munkahelyek is teremtôdtek.
Hatalmas mérföldkô Ercsi térség felzárkóztatásában
Az Ercsi Egészségügyi Központ átépítése Szabó tamás, Ercsi polgármestere, valamint 4 település, Ercsi, Ráckeresztúr,
Baracska és Kajászó kezdeményezésére indult el azzal a céllal, hogy európai
színvonalú ellátást biztosítsanak a lakosságnak elérhetô közelségben heti 200
órában. A beruházásnak köszönhetôen

új munkahelyek teremtôdtek, hiszen az
intézményben nem csak szakorvosra, de
szakdolgozókra, munkatársakra is szükség van.
A beruházás azért is kiemelten fontos,
mert az Ercsi kistérségben az országos
átlagnál magasabb a megbetegedések,
és az elhalálozások aránya. A projekt
lehetôvé teszi egy hosszú távú jövôkép
megvalósítását, melynek célja a szakor-

vosi ellátás szempontjából (adatokkal,
elemzésekkel bizonyított) hátrányos Ercsi kistérség felzárkóztatása és a TIOP
szellemében az eddig szétszórt, távoli és
kedvezôtlen hatásfokkal rendelkezô körülmények eredményes megváltoztatása.
Szabó Tamás, Ercsi polgármestere hos�szú évtizedek óta dolgozik azon, hogy
a térség egészségügyi ellátása fejlôdjön,
és ebben a folyamatban hatalmas
mérföldkônek tekinti ezt a beruházást.
„1985-ben részt vettem a régi egészségügyi központ létrehozásában, amelynek
célja volt, hogy egy épületben elérhetôvé
váljanak a szakrendelések. Ezek után
a kilencvenes években az intézményt
fejlesztve létrejött a labor, valamint a
járóbeteg szakellátás, a 2000-es években
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pedig a sürgôsségi központ”- közölte a
polgármester. „A morbiditási, mortalitási mutatók azonban indokolták, hogy a
központot fejlesszük, és a leggyakoribb
betegségekkel kapcsolatos szakellátásokat helybe hozzuk a lakosságnak.”
Európai színvonalú szakellátás elérhetô
közelségben
Vavrinecz Katalin, a projektet megvalósító Nonprofit Kft. vezetôje elmondta,
hogy a mutatók javításának leghatékonyabb módja, ha az európai színvonalú,
magasabb óraszámú ellátást könnyebben
elérhetôvé teszik a páciensek számára.
„Mivel a terület szakellátás szempontjából Dunaújvároshoz tartozik, ezért a lakosságnak az elmúlt években sokat kellett utaznia, és várnia az ellátásra. Ez az
új intézmény erre a problémára is megoldást nyújt, hiszen helybe hozza a szakellátást az igénybevevôk számára, és ennek köszönhetôen lecsökken a várakozási idô is. Az intézmény az egész kistérség településeibôl gépjármûvel fél órán
belül elérhetô.”
A régi Ercsi Rendelôintézet fejlesztését
indokolta az a tény is, hogy a kistérségben járóbeteg szakellátás csak Ercsiben
mûködik, ezért költséghatékony és fenntartható fejlesztés csak itt volt megvalósítható. Mindemellett Ercsi város, mint
kistérségi adminisztrációs központ, képes volt az önrész biztosítására, az Önkormányzat egységesen, kreatívan, nyitottan állt a feladatok megoldásához, és
nem utolsó sorban anyagi ereje is van a
fenntartási kockázat túlnyomó részének
felvállalására.
A beruházásnak kiemelt célja a lakosság
egészségi állapotának javítása a kistérség
népegészségügyi mutatóinak (morbiditás, mortalitás, születéskor várható élettartam) javításával; a háziorvosok leterheltségének csökkentése, valamint a létrehozott kapacitások jobb kihasználása, szakrendelésen megjelentek számának növelése részben hatékonyabb kommunikációval. Emellett szintén lényeges
célkitûzés az esélyegyenlôség érdekében
a megváltozott munkaképességûek és a
fogyatékosok ellátáshoz való hozzáférésének javítása is.
Színvonalasabb szakellátás magasabb
óraszámban
Az egykori Ercsi Egészségügyi Központ
heti 31 órás szakorvosi ellátása helyett
a megújult intézmény belgyógyászati-kardiológiai, sebészeti-traumatológiai
és nôgyógyászati-terhesgondozási alap-
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Egészségügy
szakterületeken összesen 90, az egyéb
szakterületeken további 110, összesen
200 órában kívánja biztosítani a lakosság magas színvonalú szakorvosi ellátását. A nem szakorvosi ellátás területén további 120 órában valósítja meg a
gyógytorna, fizioterápiás és egyéb speciális feladatokat. Az intézménynek a kistérség magas színvonalú szakorvosi ellátásán túl, a betegségek megelôzése, az
egészség megôrzése, valamint az alapellátás, az otthoni szakápolás, a szociális
szféra koordinációs központjának is kell
lennie (un. Pulzus Prevenciós Pont).

A már ismert szakellátások kibôvített
óraszámban:
• labor • röntgen • fizikoterápia • fülorr-gégészet • sebészet • gyógytorna
• nôgyógyászat/terhes gondozás • ultra
hang • szemészet • reumatológia
Az új szakellátások:
• belgyógyászat • kardiológia
• gyermekgyógyászat • traumatológia
• bôrgyógyászat • urológia
• allergológia/tüdôgyógyászat
• ideggyógyászat • ortopédia
• pszichiátria

Az Ercsi Egészségügyi
Központ látványterve

Rendelés
I. számú háziorvosi körzet Baracska
Dr. Mayer András háziorvos,
telefon: (06-20) 9339-487
Rendelési idô:
Hétfô:
7.30-tól,
9 órától elôjegyzettek
Kedd:
14 órától,
15.30-tól elôjegyzettek
Szerda:
7.30-tól,
8 órától elôjegyzettek
Csütörtök: 14 órától,
15.30-tól elôjegyzettek
Péntek:
7.30-tól,
8 órától elôjegyzettek

Rendelési idô Kajászón:
Hétfô:
14 órától,
15.30-tól elôjegyzettek
Szerda:
9 órától,
10.30-tól elôjegyzettek
Péntek:
9 órától,
10.30-tól elôjegyzettek
II. számú háziorvosi körzet Baracska
Dr. Kolumbán Ottilia háziorvos,
telefon: (06-30) 395-40-44
Rendelési idô:
Hétfô:
12–16 óráig
Kedd:
8–11 óráig
Szerda:
13–16 óráig
Csütörtök: 8–11 óráig
Péntek:
8–12 óráig
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Köszönetnyilvánítás

Gyógyszertári
ügyelet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik CSEPKE JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
Felesége és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FÉSÜ FERENCNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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FEBRUÁR
5–6.: Ercsi
12–13.: Marton
19–20.: Rkt
26–27.: Ercsi
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOMÁROMI JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Komáromi család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. MÉSZÁROS LAJOSNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Orvosi ügyelet
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!

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: 2011. február 16.
Várható megjelenés: 2011. március 2. (szerda)
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

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

Polgárôrség

(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008

Kidoboló

MÁRCIUS
5–6.: Marton
12–13.: Rkt
15.: Ercsi
19–20.: Ercsi

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: 14–18

