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Hívogat az iskola
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Hívogat az iskola,
kapuját kitárja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Jó barátunk lesz a könyv
és a fali tábla,

kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába.
Olvasunk és számolunk,
vidám nóta járja,
kis pajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!
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Képviselô-testület
A képviselô-testület 2011. június 30-án
megtartott soros ülésérôl betegség miatt távol maradt Boriszov Zoltán polgármester és egyéb ok miatt Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia képviselô, aki
távolmaradását elôre jelezte.
– Elsô napirendi pontként a Kozma
Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására került sor, melyre egyrészt magasabb szintû jogszabályváltozás miatt, másrészt azért volt
szükség, mert a Szent László Völgye
Kistérségi Társulás – mint fenntartó –
munkaszervezeti feladatait 2011. július 1-jétôl Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el.
– A képviselô-testület megtárgyalta és
elfogadta a Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának írásos beszámolóját
a 2010/2011-es tanévrôl. A jelenlévô
igazgatónôhöz intézett kérdések többsége a tanulók fegyelmi helyzetével,
a megtett intézkedésekkel volt kapcsolatos. Az igazgatónô elmondta,
hogy azok a kirívó esetek, amelyekbôl
rendôrségi ügy is lett, nem az iskolában történtek. A képviselôk javasolták az igazgatónônek, hogy az iskolába járó tanulók érdekében valamint
az iskola jó hírnevének megôrzéséért
minden rendkívüli esetben kezdeményezzen fegyelmi eljárást és tegyen
rendôrségi feljelentést.
– Tájékoztatást kapott a testület a
Szent László Regionális Óvoda és a baracskai Bóbita Tagóvoda 2010/2011-es
nevelési évének mûködésérôl, mely tájékoztatók szintén elfogadásra került.
Az írásos beszámoló az óvoda éves
munkatervének, programjainak, rendezvényeinek megvalósítását tartalmazza.
– Az 1–4 havi költségvetési teljesítése
alapján az iskola nem lépett fel többletigénnyel. A Szent László Regionális
Óvoda 2011. évi költségvetésének módosítására vonatkozó elôterjesztésbôl
a gyógypedagógus alkalmazására és
a Bóbita Tagóvoda egyik dajkájának
nyugdíjazása miatti felmentési idôre
szóló helyettesítési bérköltség igényét
hagyta jóvá a képviselô-testület. A
törzsgárda jutalom elutasításra került,
a többi módosítási igény újratárgyalá-

sára a költségvetés I. félévi teljesítésének ismeretekor tér vissza.
– Döntés született arról, hogy a Molnár, Pozsonyi és Petôfi utca egy
részérôl – mely utcák adottságaik miatt
a hulladékszállító nagy gépjármûvével
nehezen járhatók – a lakossági hulladék az önkormányzat jármûvével kerül összegyûjtésre. (Az érintett ingatlantulajdonosok levélben kapnak értesítést a részletes tudnivalókról.)
– A képviselô-testület megbízta a kör
jegyzôt, készítsen rendelettervezetet,
hogy a következô évtôl az ún. „Rózsadombi” külterületi rész is bevonásra kerüljön a heti rendszerességgel történô kommunális hulladékszállításba.
– A képviselô-testület megtárgyalta
a Váli-víz felett áthúzódó csôvezeték
cseréjére vonatkozó árajánlatot, melyet az AQUAPLUS Kft. nyújtott be.
A PIT Bizottság javaslatára az ajánlat szerinti vezetékcsere nem került jóváhagyásra, mivel a megtartott szemle
során a bizottság azt nem találta szükségesnek.
– Jóváhagyásra került a Baracskai Keresztény Családok Köre által benyújtott kérelem, mely a Civil szervezetek
támogatási keretében történô játékbeszerzések módosítására vonatkozott.
– A képviselô-testület elutasította a
Széchenyi utca és Kajászói elágazás
körül kialakítandó forgalomtechnikai kivitelezési munkálatokra érkezett
árajánlatot. Felhatalmazást kapott
a polgármester, keresse meg a Magyar
Közút Nonprofit Kft. Fejér Megyei
Igazgatóságát, hogy kerüljön visszaállításra a gyalogosátkelô és kerüljön
megszüntetésre a keresztezôdés elôtti
– Martonvásár irányából történô –
gépjármûves elôzési lehetôség.
– A testület megerôsítette azt a korábbi döntést, hogy a Kossuth utcáról a
Templom utcába átvezetô gyalogosúttal szembeni árok felett augusztus 31ig készüljön el a gyalogosátjáró híd.
– Döntés született arra vonatkozóan,
hogy a Ráckeresztúri Szélerômû Park
és a Baracskai Transzformátorállomás
közötti 132 kW-os távvezeték létesítéséhez csak abban az esetben járul hozzá az önkormányzat, ha az összekötte-

tés Baracska területén teljes egészében
földkábeles megoldással kerül megvalósításra.
– Egyetértését fejezte ki a képviselôtestület, hogy az Ercsi Okmányiroda
kirendeltségeként
mûködô
Martonvásári Okmányiroda a jövôben
önálló okmányirodaként mûködjön.
– Az Ercsi Kistérség Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetését 137 949 000 Ft bevételi
és ugyanennyi kiadási fôösszeggel vette tudomásul a képviselô-testület.
– Úgy döntött a testület, hogy az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központ
mûködéséhez szükséges, megállapodásban vállalt pénzbeli hozzájárulás
ütemezésérôl a költségvetés I. félévi teljesítésének megismerése után határoz.
Felkérés történt a Kft. vezetése felé,
vizsgálja meg milyen bevételnövelô és
kiadáscsökkentô lehetôségekkel lehetne számolni. Továbbá kérte, hogy készüljön kihasználtsági mutató az egyes
szakrendelésekrôl.
– Az ülésen került elfogadásra a Kft.
2011. április 1-jétôl érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzata is.
– Határozott a képviselô-testület,
hogy az Országút-Kossuth u. találkozásánál lévô üres ingatlanát – melyrôl
az épület elbontásra került – nem kívánja értékesíteni. Egyelôre gondoskodik karbantartásáról, hasznosításáról
a késôbbiekben dönt.
– Az üres önkormányzati lakás hasznosításával októberi ülésén foglalkozik a testület, addig felülvizsgálja a lakásnévjegyzékre felvett igénylôk lakhatási körülményeit.
– Július 1-jétôl kell alkalmazni a Faluház és termei, valamint felszerelései újonnan megállapított bérleti díjait. Ugyanettôl az idôponttól érvényes
az eMagyarország Pont (Teleház) aktualizált házirendje is.
– A képviselô-testület gazdaságossági
szempontból felülvizsgálta a helyi autóbuszjáratok menetrendjét. Július 18ától kihasználatlanság miatt a reggeli
idôszakban Sportpálya-Vasútállomás
viszonylatban 2 járat, és Vasútállomás Sportpálya viszonylatban is 2 járat megszüntetésérôl döntött, 1 járat
indulási idejét pedig 5 perces eltérés-
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sel módosította. (A változásról az utazóközönség idôben történô értesítése
az autóbuszokat üzemeltetô szolgáltató feladata.)
– Balesetveszélyessége miatt a PIT
Bizottság javaslatára a Petôfi utcánál lévô, Kiskanálison átívelô vashíd megszüntetésérôl született döntés. Megbízást kapott a polgármester,
hogy a használható anyagból a Kossuth és Petôfi utca találkozásánál lévô
árokhoz készíttessen védôkorlátot a
gyalogosjárda mellé.
– ÁNTSZ ellenôrzés utáni határidôs
kötelezettség miatt szükséges bizonyos
vízellátási és meszelési feladatok el-

Önkormányzat
végzése. A munkálatok végrehajtásához egyrészt a 2011. évi iskolai költségvetésben van fedezet, másrészt a
2012. évi költségvetés tervezésekor
kell összeget biztosítania a képviselôtestületnek.
– A testület feljogosította a polgármestert, a PIT Bizottság elnökét és a Faluház vezetôjét, hogy az idôjárás függvényében döntsenek a Falunap megtartásának helyszínérôl.
– Megbízást kapott a polgármester,
hogy egyeztessen az UPC képvise
lôjével a helyi kábeltelevízió szolgáltatáshoz szükséges mûszerek áthelyezésére telepítendô konténer elhelyezé-
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séhez a Faluház udvara helyett alkalmas-e az óvoda és orvosi rendelô között megjelölt terület.
– Zárt ülés keretében a képviselôtestület:
• az Ercsi Járóbeteg-ellátó Központ
Nonprofit Kft. Felügyelô Bizottságában delegált tagot,
• munkavégzés elismerésére tett javaslatról döntött,
• adóigazgatási, adókintlévôségek
beszedésére irányuló tevékenység és
ahhoz fûzôdô munkáltatói intézkedések megtételérôl tárgyalt.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Alpolgármesteri sorok

A falunapról
Az idei, szám szerint a 19. falunapi programsor is a
hagyományok ápolásával kezdôdött. A nap elôestéjén
megemlékeztünk Kozma Ferencrôl, a hazai lótenyésztés
fellendítôjérôl, volt huszárkapitányról. Önkormányzatunk,
a Kozma Ferenc Általános Iskola és a Bóbita Tagóvoda
vezetôi, valamint a településen élô Erdélyi Közösség
képviselôi elhelyezték sírján az emlékezés koszorúit a helyi
temetôben. Ezután az iskola udvarán lévô mellszobrától
indulva fáklyás menettel vonultunk a Faluházig, hogy az ott
található emléktáblát is megkoszorúzzuk.
Minden évben nagy az izgalom, hogy vajon milyen lesz az
idôjárás a jó elôre betervezett Falunapon. Mert legyünk
ôszinték, nagyban befolyásolja a programok sikerességét és
a jó hangulatot az idôjárás. Az idén az egyik legmelegebb
nyári napot fogtuk ki. Szerencsések vagyunk, hogy olyan
tágas, füves, fás területtel rendelkezünk, mint amilyen az
iskola melletti ôspark, így az árnyas fák között elviselhetô
volt a hôség.
A gyermekek már a reggeli órákban nagyon várták a hôlég
ballonozással való ismerkedés lehetôségét, a levegôbe
emelkedés élményét, ami ha némi idôcsúszással is, de
megvalósult. A póni-lovaglásra ugyancsak a reggeli idô
szaktól kezdve lehetôsége volt a kisebbeknek. Az arcfestést
és a különbözô népi játékokat egész nap kipróbálhatták,
használhatták az ifjak.
A Barátok Klubja szorgos tagjai a programok kezdete elôtt
gyors ütemben állították össze a fedett tetôvel ellátott
asztalokat, hogy a sorra érkezô kézmûvesek idôben kirak
hassák, bemutathassák remekmûveiket. Ott voltak a
helyi Kézimunka Klubosok, volt fafaragó, merített papír
ból készült munkákat bemutató, üvegfestô, dekupázs
technikával dolgozó kézmûves termékbemutató és vásárlási
lehetôség is. Jutott hely mellettük az egészséges, sokoldalúan
felhasználható finom mézet kínáló helyi termelônek is.
A mûfüves pályán folyó, rövidített játékidejû labdarúgó
mérkôzések egész délelôtt szórakoztatták a focirajongókat.

Míg a drukkerek a fák lombjai alól bíztatták a csapatokat,
addig a focisták nem csak a játék, de a tûzô nap hevétôl is
pirosodtak.
A Falunap alkalmából szerzôdéses keretek között negyedszer
került sor a Futapest-Baracska Crossfutás megrendezésére.
A rekkenô hôség ellenére minden távot végigfutottak a
jelentkezôk, s helyi ifjak is versenybe szálltak a díjakért.
Annak ellenére, hogy a fôzôversenyre nem volt nevezô, 10 óra
körül már ínycsiklandozó ételillatok terjengtek a parkban.
A Baros házaspár bográcsában csülökpörkölt készült baráti
társaságuknak. A Veterán Jármûvek Kedvelôi Baráti Társaság
pedig gulyáságyúban fôzte a babgulyást népes csapatának.
Természetesen az ételkóstolásra szervezett trió (Mayer
dr. úr, Hajdúné Ibike és jómagam) mindkét csapat fôztjét
megízlelte, s étvágygerjesztônek, ízletesnek minôsítette.
Ezért megkapták a FALUNAPI EMLÉKKANALAT, valamint
az ebéd utáni nasit és toroköblítôt. Aki nem jutott hozzá a
csülökpörkölthöz vagy babgulyáshoz, az a büfében vehetett
frissen készült meleg ételt, ami után kedvére fogyaszthatott
a másik büfésnél kapható, hidegre hûtött italokból. Délután
a helyben sütött kürtöskalács fahéjas illata ingerelte
szaglásunkat, nem lehetett neki ellenállni. Bizonyíthatom,
hogy nagyon finom volt.
A Veterán Jármûves Társaság a gulyáságyún kívül 2
honvédségi híradós kocsit és tucatnyi motorkerékpárt
hozott el bemutatni. A kíváncsi fiúk-lányok érdeklôdôen
pillantottak be a kocsikba, s szívesen szálltak be egy-egy
körre a kisméretû oldalkocsis veterán járgányba.
Az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves
Közhasznú Egyesület helyszínen felállított jurtája egyaránt
vonzotta a felnôtt és gyermek látogatókat, néhányan az
íjászatot is kipróbálták.
A BV Intézet kommandós, kutyás bemutatóját most is
nagy érdeklôdés övezte, nem hiába kerül évrôl-évre a
programok közé.
A délután a zene, a dal és a tánc jegyében zajlott. A különbözô
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mûfajú, stílusú, eltérô hangzású és formájú elôadások jó
hangulatot teremtettek a nézôközönség körében.
A tombolahúzást mindenki nagy izgalommal várta, sokan
szerették volna megnyerni a fôdíjat, azaz a kerékpárt. Persze
a fôdíj elôtt számos hasznos és ötletes tárgy talált gazdára,
köztük az önkormányzat által biztosított, az Agárdi Popstrand
koncertjeire szóló belépôk. A budapesti GIGATEL Kft. által
ajándékozott telefontokokból a legtöbb tombolatárgyhoz
tudt unk mellékelni. Köszönet minden vállalkozásnak és ma
gánszemélynek a tombolatárgy felajánlásért, melyekkel nagy
örömet okoztak nyertesüknek. Ezúton köszönjük meg a Csa
ládi pékség által térítésmentesen biztosított friss kenyeret is.
Nagy sikert aratott a 22 órakor kezdôdô tûzijáték, ami
a falu minden pontjáról látható volt. A napi program
– a Tranzit zenekar utcabállal egybekötött tánczenei
mûsorával – éjfélkor fejezôdött be.
Köszönet illet minden közremûködôt. Elsôsorban azokat,
akik minden díjazás és térítési díj nélkül léptek fel. Így
a helyi Dalkörösöket és Hastáncosokat, a BV Intézet
munkatársait, a fürge lábú lovasberényi Rámás Csizma
Néptáncegyüttest, a pilisvörösvári Schwabenkraft Fúvós
zenekart, a Zoltán Erika Táncstúdió martonvásári csoport
ját, a Kézimunka Klubosokat, akik a tombolajegyek
árusításában is segédkeztek. A Barátok Klubja tagjait, akik
már nagy tapasztalattal végezték a színpad és rendezvénysátor
felépítését majd lebontását. A Baracskai Természetjáró Klub
vezetôjét, aki az elôkészületekben és a lebonyolításban
is sok önkéntes munkát végzett. A képviselôket és a PIT
Bizottság külsôs tagját, akik kivették részüket a szervezési
és lebonyolítási feladatokból. A Faluház vezetôjét, akinek
ugyan munkaköri feladatai közé tartoznak a Falunapi
teendôk, mely feladat azonban az év egyik kiemelt munkája,
ugyanis az elôkészítést már hónapokkal elôbb el kell kezdeni;
a rendezôi feladat nem csak jelképes; s az utómunkálatok
is rá hárulnak. Az említetteken kívül sokan segítettek még:
iskolai dolgozók, közmunkások és mások, akik nem kerültek
most megnevezésre, de a köszönetet ezúton is megérdemlik.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Pályázat
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2

Tisztelt Leendô Pályázó! Értesítem, hogy a megjelent
76/2011. (VII.29.) sz. VM rendelet értelmében a Völgy Vidék térségben szeptember 30. és október 31. között lehet
az alábbi célterületekre LEADER pályázatot benyújtani:
• Helyi népi, kulturális és mûvészeti értékek alkotó-,
bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és
fejlesztése
• Helyi identitás és környezettudatosság növelése térségen belüli tanulmányutakkal és helyi rendezvényekkel
(kis értékû)
• Helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel
• Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése
• Szakismeretek bôvítését szolgáló képzések szervezése
• Helyi termékek fejlesztésének, értékesítési lehetôsé
geinek javítása
• Vállalkozások innovatív szolgáltatásainak minôségfej
lesztése és energiahatékonyságuk javítása eszközbeszerzéssel
• Lovas-, bor-, öko-, gasztro- és kulturális turisztikai fejlesztések támogatása
• Helyi termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó
szakmai együttmûködések ösztönzése
• A Völgy Vidék fejlôdését segítô tanulmányok készítése
Honlapunkon (http://www.volgyvidek.hu/leader2011_
tajekoztato.html) minden, a pályázattal kapcsolatos
információ megtalálható.
Felhívom a figyelmét, hogy pályázat csak akkor adható
be, ha elôzetesen 2011. szeptember 29-ig (vagy kis
értékû projekt esetén 2011. szeptember 5-ig) a tervezett
projektjérôl projekt adatlapot nyújt be a Völgy Vidék
Közösséghez, és az a Helyi Bíráló Bizottság döntése
alapján megfelel a Völgy Vidék LEADER kritériumoknak.
A gyorsabb adatfeldolgozás érdekében kérem, hogy a
projekt adatlapokat e-mail-ben is küldje el a volgyvidek@
volgyvidek.hu címre.
Kérdéseivel e-mail-ben, telefonon vagy személyesen for
dulhat a LEADER iroda munkatársaihoz (tel.: 22/243124; e-mail: volgyvidek@volgyvidek.hu).
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról szeptemberben
fórumokat rendezünk, amelynek pontos idôpontjáról és
helyszínérôl szintén honlapunkon tájékozódhat.
Tervezett idôpontok:
szeptember 13. 17 óra, Alcsútdoboz
szeptember 20. 17 óra, Martonvásár Városháza
Üdvözlettel: Szendrôi Júlia
vidékfejlesztési irodavezetô
VölgyVidék Közösség, 2473 Vál, Vajda J. u. 2.
Tel.: +36-20 352-1604   E-mail: jszendroi@volgyvidek.hu
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Faluház, Egyház

Faluházból jelentjük
A Faluházban a SZEVASZ táborral megkezdtük a nyarat. Nem voltunk zárva,
mint sok más mûvelôdési intézmény, így
a számítógépek mindennapos használata mellett rendszeresen zajlottak csocsó
és ping-pong csaták is. A játszóteret
és a Faluház udvarát kis híd köti már
össze, ezért már bárki tud közlekedni
a két helyszín között, nem csak azok a
sportkedvelô gyerekek, akik az árkon
ugráltak át.
Ugrálás, mozgás, látvány, szórakozás,
ez mind gyakorolható volt a július
9-én megtartott falunapon. A hô
légballonozástól a póni lovagláson át a
veterán jármûvek és a BV-sek kutyáskommandós bemutatójáig sok minden
szórakoztatta a vendégeket. Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét,
akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
A Faluház udvarán, a kertmoziban háromszor vetítettünk a nyáron, egy alkalommal a rossz idô miatt nem a szaletli alatt, hanem a kisteremben. Olyan filmeket néztünk, amelyek kicsik és nagyok számára egyaránt szórakoztatók.
Egész nyáron folytatódott a csütörtöki
torna Somogyi Beával, ahova inkább
felnôttek járnak egy kis alakformálásra,
és szeptembertôl is maradnak a
csütörtöki idôpontok.

Augusztus 6-án egy drogellenes családi
napon vehettek részt az érdeklôdôk az
iskola udvarán. A rendezvényen nôi és
férfi focicsapatok játszottak bajnokságot, mese elôadásokat és koncertet láthattunk a színpadon, megtudhattuk, hogyan szabadultak meg sokan a drogok
függôségétôl. A rendezvény fôvédnöke
Boriszov Zoltán polgármester volt.
Szeptemberben ismét lesz filmklub a
Faluházban, a pontos mûsort plakátokon
jelentetjük majd meg.
És még egy kis elôzetes, október 8-án
szüreti mulattságokon szórakozhatunk,
október 15-re pedig táncházat tervezünk, ahol élôzene ütemére gyakorolhatjuk majd a magyar néptánc lépéseit.
Sajnos nem csak az elmúlt szép és jó
dolgokról tudok beszámolni, hanem
rosszakról is.
A faluház udvarán „szellemek” járkálnak a titokzatosság leple alatt, és tönkretesznek sok mindent, ami a közösségért, a falu lakosainak, maguknak a
„szellemeknek” is készült.
A kemencét már harmadik alkalommal kellett felújítani, mert „valakik” leszedik tégláig az agyagot, trágárságokat
karcolnak bele, ki akarják tépni az ajtót a helyérôl. A szaletli belsô terét védô
szélfogó nádakat „valakik” mind áttörték, megrongálták, ki kell cserélni azo-

kat. „Valakik” rendszeresen tüzeskednek,
hol a kemencénél a nádat gyújtják meg,
hol a faluház hátsó vas ajtajánál, hol a
bejárat elôtti beton lépcsôn gyújtanak kisebb tüzet. A kemence azért készült, hogy
használni tudja bárki, ne tegyük tönkre!
A szélfogó azért készült, hogy védett legyen a szaletli belsô tere, ne rongáljuk
meg! A tüzeskedés pedig igen veszélyes
olyan helyen, ahol sok a fa, a nád. Ha
leég, nem lesz szaletlink, faluházunk, és
ki tudja, mi ég még vele! A gyújtogatás
bûncselekmény! Becsüljük meg mindazok munkáját, akik önkéntesként dolgoznak, hogy szépüljön kis közösségünk,
környezetünk, ne tegyük tönkre, ami értünk, nekünk készül! Védjük, óvjuk értékeinket! Ez a mi közös büszkeségünk!
Én azt gondolom, biztosan csak néhány
lurkó rosszalkodik úgy, hogy nincs is
tisztában tetteinek súlyával. A Faluház
minden nap hét óráig tart nyitva, de
sokszor a gyerekek még kilenc óra után
is az utcán „lófrálnak”.
Tisztelettel kérem a szülôket, figyeljenek
oda, hogy a gyermekeik hol vannak,
és mit csinálnak késôn este! Remélem
sikerül megértetni a rongálókkal, tüzes
kedôkkel a cselekedeteik súlyát addig,
amíg komolyabb baj nem lesz!
Vasvári Béla
Faluházigazda

Egyházi hírek

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója

„Köszönöm kitartásotokat, erôsebbek
vagytok a felhôszakadásnál”
– a pápa szavai a fiatalokhoz a szombat esti imavirrasztáson
a madridi ifjúsági találkozón
Kedves barátaim! Semmilyen ellenséges erô ne bénítson meg benneteket! Ne féljetek a világtól, a jövôtôl,
gyengeségeitektôl. Az Úr akaratából éltek a történelemnek ebben a pillanatában, hogy hitetek révén továbbra is felhangozzon neve az egész földön. Fedezzétek fel hivatásotokat a társadalomban
és az egyházban. Megéri, hogy befogadjuk lelkünk mélyén Krisztus hívását,

bátran és nagylelkûen kövessük ôt az általa felkínált úton.
Sokan kaptak meghívást az Úrtól a házasságra, amelyben egy férfi és egy nô
mély szeretetközösséget valósít meg teljes önátadás révén. A pápa utalt a házastársi hûségre, a házasság felbonthatatlanságára, valamint arra, hogy szépségéhez és jóságához méltón mindig nyitottnak kell lennie az élet isteni ajándé-

kának befogadására. Krisztus másokat
a papságra és az Istennek szentelt életre hív. A fiatalok fedezzék fel, hogy az
Úr milyen életformára hívja meg ôket és
maradjanak meg szeretetében.
Játszónapok
Köszönjük a szülôk bizalmát, hogy idén
is ilyen sok gyereket engedtek el ezekre
a napokra, az önkormányzatnak pedig
ismételten köszönjük a támogatást!
A játszónapok minden alkalommal egyegy téma köré csoportosultak. Júniusban a Család évéhez kapcsolódóan a
család, júliusban az Önkéntesség európai évéhez kapcsolódóan az önkéntes-
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ség volt a téma, augusztusban pedig magyar feltalálókkal, sportolókkal ismerkedhettek meg a résztvevôk. Tanévkezdés elôtt biztatás volt ez számukra, hiszen híres honfitársaikhoz hasonlóan ôk
is kihozhatják magukból a legjobbat, és
ehhez segítséget nyújt nekik az iskola is.
A játszónapok délelôttjein akadályversenyt tartottunk, ahol a témákhoz kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak. Az állomások mozgásos és szellemi munkát, elmélyülést igénylô feladatokat egyaránt tartal-

Egyház
maztak. A családdal kapcsolatban fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok pozitív apai és anyai tulajdonságokat fogalmazzanak meg, a családokban gyakran
elôforduló problémákat oldjanak meg.
Példaképül állítottuk eléjük a Szent Családot és más bibliai családokat, valamint
a magyar szent családot, Szent István királyt, Boldog Gizellát és Szent Imre herceget. Az önkéntességgel foglalkozó napunk legfôbb célja pedig az volt, hogy
résztvevôk a saját környezetükben, otthonukban is észrevegyék az önkéntes

2011. szeptember
munka lehetôségét, és a kifogáskeresés
helyett a leleményes szeretet megvaló
sítására törekedjenek.
Az akadályverseny után ebéd követ
kezett, majd eredményhirdetés. Ezután
szabadon lehetett játszani, ki-ki kedve
szerint focizhatott, tollasozhatott, tár
sasjátékozhatott.
Tartamas, vidám napokat tölthettünk így
együtt. Reméljük, hogy a hittanórákon is
találkozni fogunk minél több gyerekkel!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítások

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli ráfordítások

16.

17.

18.

19.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

30.

31.

P. H.

66

80

4

76

d

Előző év(ek) mód.
e

Tárgyév

-201

319

319

319

118

20

30

68

118

118

adatok E Ft-ban

2010. január 01. - 2010. december 31.

I. Immateriális Javak

I. Készletek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN

25. G. Passzív időbeli elhatárolások

24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

21. F. Kötelezettségek

20. E. Céltartalékok

19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

17. IV. Értékelési tartalék

16. III. Lekötött tartalék

15. II. Tőkeváltozás / Eredmény

221

66
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14.

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

221
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155

13. D. Saját tőke

c

Előző év

221

Fajtája

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

10. C. Aktív időbeli elhatárolások

09. IV. Pénzeszközök

08. III. Értékpapírok

07. II. Követelések

06.

05. B. Forgóeszközök

04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök

03. II. Tárgyi Eszközök

02.

b

A tétel megnevezése

2010. január 01. - 2010. december 31.

a
01. A. Befektetett Eszközök

#
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Éves zárómérleg
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20

20

20
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adatok E Ft-ban

Óvoda

Kelt: Baracska, 2011. május 27.

H. Adófizetési kötelezettség

6. Rendkívüli ráfordítások

26.

29.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

25.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)

4. Egyéb ráfordítások

24.

28.

3. Értékcsökkenési leírás

23.

F. Összes ráfordítás (D+E)

2. Személyi jellegű ráfordítások

22.

27.

1. Anyagjellegű ráfordítások

21.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

2. Személyi jellegű ráfordítások

15.

20.

1. Anyagjellegű ráfordítások

80

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

14.

146

C. Összes bevétel (A+B)

13.

22

12.

5. Egyéb bevétel

10.

124

124

146

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

4. Tagdíjból származó bevétel

09.

c

Előző év

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

d) egyéb

06.

08.

c) helyi önkormányzattól

05.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

b) központi költségvetéstől

04.

07.

a) alapítótól

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

03.

02.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

b

01.

A tétel megnevezése

#

a

Időszaka

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatás

2471 Baracska, Fehérvári u. 40/b

A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
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Olvasói sorok
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Olvasói sorok

Ha a beteg
EGY PERCET
BESZÉLHET

Türelem és odafigyelés

Dr. Lukács József Attila XIV. kerületi háziorvos 2010-ben nyerte el „Az év
praxisa” pályázat nyolcadik helyezését, páciensei szavazatai és beküldött
személyes történetei alapján.
– Köztudott, a beteget testi-lelki egészében gyógyítjuk, ezért fontos, hogy a
gondozás során biztonságban érezze magát, tudja, meghallgatják őt, nem
csupán a betegségét kezelik. Lényeges, hogy egyenrangú partnerként kezeljem,
bizalmat sugározzak. Mi a munkatársaimmal sosem vagyunk fehérben,
sajáttervezésű, egységes munkaruhát hordunk, így a betegekben már a belépés
pillanatában oldani tudjuk a szorongást. A háziorvoslás speciális feladat,
hiszen hosszú életszakaszon át végigkísérem egy ember egészségi állapotának
változásait. Ha például az édesapának korai infarktusa volt, a fiánál figyelni fogok
a rizikófaktorokra. Ha ismerem a családi és szociális hátteret, tudhatom, azért
van vérnyomáskiugrása, mert perben áll a szomszédjával, vagy válsághelyzet állt
elő a családban. Mindezek ismerete hozzájárulhat a betegség helyes és egyéni
megközelítéséhez.
A doktor szerint a jó orvos-beteg kapcsolat kulcsa a helyes kommunikáció.
Türelemmel, figyelmesen kell végighallgatni a beteget, hogy legyen ideje a
panaszai fölsorolására.
– A siker érdekében a kezelés módját mindenkivel a saját értelmi és műveltségi
szintjén kell megértetni. Alapvető bizalmi kérdés, hogy az orvos elérhető
legyen. A pácienseim tudják a mobilszámomat, és érdekes, soha nem élnek
vissza vele. Nekik is, nekem is megnyugvást jelent a tudat: hozzám fordulnak,
ha bajuk, problémájuk akad, ami többnyire két szóban elintézhető. Hogy
több idő jusson egy betegre, mi két éve átszerveztük a praxist, és azóta a napi
nyolcvan beteg ellátását két magasan képzett asszisztensnő is segíti. Három
számítógépet használunk, digitálisan rögzítünk minden adatot, és az átlátható
adatállománynak köszönhetően időben figyelmeztethetjük a betegeket a soron
következő szűrésekre. A munkamegosztásnak köszönhetően tudunk nagyobb
hangsúlyt fektetni a megelőzésre is, hiszen, ha időben felfedezzük az eltéréseket,
akkor könnyebben megakadályozhatjuk a súlyosabb eseteket, azzal pedig
magunknak is energiát spórolunk meg.
Forrás: Nôk Lapja     Beküldte: Szmilkóné Mendege Anikó
A kidoboló júliusi számában Szalai Lászlóné Máté Éva neve hibásan
jelent meg. Elnézést kérünk!

Hívogat az iskola
Kedves iskolás gyermekek!
Remélem, hogy a nyári szünidôben sok
kellemes élményben volt részetek és kipihenve, még több tudásra áhítozva kezditek meg az újabb tanévet.
Az „infrastruktúra fejlesztése” pályázatnak köszönhetôen az elmúlt év végén
WIFI csomaggal, néhány PC-vel és 7 db
interaktív táblával gyarapodott az iskola
eszköztára. Biztosan nagyon fogjátok kedvelni és szívesen fogjátok tanulni azt a tantárgyat, amelyek oktatásánál tanáraitokkal együtt használhatjátok az új táblákat.
Az alábbiakban néhány mindennapi dologra hívom fel figyelmeteket, amit szeretném, ha betartanátok:
– A képviselô-testület úgy döntött, hogy
a Kossuth és Templom utcát összekötô
gyalogosjárdával szembeni árok felett
egy hidat készíttet, hogy gyalogosan minél rövidebb szakaszon kelljen átjutnotok a forgalmas Kossuth utcán, ezzel is
segítve biztonságosabb közlekedéseteket. (Remélem, hogy a híd a tanévkezdésre elkészül.)
Kérem, hogy aki arról a részrôl jár az
iskolába, lehetôleg az új hidat használja
a másik oldalra történô átkeléskor, természetesen az úttestre lépés elôtt mindkét irányba eltekintve, hogy nem közelít-e gépjármû.
– A Templom utcában gyalogosan ne az
úttesten, hanem a járdán közlekedjetek!
– A két utca között mindegyik sarkon
van egy szemétgyûjtô edény. Lehetôleg
abba dobjátok az elfogyasztott étel/ital
vagy édesség csomagolóanyagát, maradékát, kiürült üdítôs dobozt és palackot,
használt papírzsebkendôt.
– Tanulás után, szabadidôtökben a játszótéri felszereléseket rendeltetésének
megfelelôen használjátok. Minden gyermek érdeke, hogy hosszú ideig jó állapotban maradjanak, mert egy ideig biztosan nem kerülhet sor újabb fejlesztésére, hiszen már feladatokat is el kell
látni a község költségvetésébôl. Ott ne
kerékpározzatok!
Kérlek Benneteket legyetek társak a település tisztaságának megtartásában, környezetünk védelmében és vigyázzatok
saját és társaitok testi épségére! Eredményes tanulást és sikeres tanévet kívánok:
Becsei Andrásné (Etelka néni)
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Rongálás a temetôben
„Legtöbbször a fájdalom leküzdhetô, de néha akkor ér,
amikor nem számítasz rá. Mélyen övön alul üt, és nem enged
el. (...) Nem kerülheted el, és az élet mindig újabbakkal
szolgál.”
A temetôbe emlékezni szokás járni.
Ám akik július 12-én a Baracskai temetôbe látogattak, nem
ilyen céllal érkeztek. Látogatásuk után velem együtt, többen
megdöbbenve tapasztaltuk, hogy szeretett halottaink sírjait
gyalázták meg, hisz azokról vázákat, mécses tartókat, sôt
még fedlapot is eltulajdonítottak, ezzel nem kevés anyagi kárt
okozva a hozzátartozóknak.
A síremlékek állítása nem a földi és anyagi javakról szól,
hanem a tiszteletrôl és a szeretetrôl, melyet elhunyt szeretteink
iránt érzünk, amely akkor sem halványul, ha már testben
nincsenek velünk.
Számomra felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy egyesek
még a halottakat sem képesek tisztelni. Már az ôsi kultúrákban
is tisztelték a halottakat. Akik az elhunytakat meggyalázták,
sírhelyüket háborgatták, megrongálták, azokat keményen
megbüntették, kiközösítették, elûzték, megkövezték. Ma,
a XXI. században, a modern kultúrában és jogállamban,
néhányakban kihalt minden együttérzés, tisztelet, nemcsak a
halottak, hanem élô embertársaik iránt is (sajnos!).
Minden rosszindulat nélkül azt kívánom azoknak, akik ezt
tették, hogy egyszer nekik is legyen részük ebben, amiben
most nekünk, és érezzék át – ha egyáltalán van bennük még
az érzésnek egy kis szikrája is – azt a fájdalmat, keserûséget, és
azt a tehetetlen dühöt, amit tettükkel nekünk okoztak.
Soraimat Schäffer Erzsébet gondolatával zárom: „Én optimista
vagyok, bár látom, elbitangolt a világ, a vesztébe rohan,
ha így folytatódik. De a káosz után rend kell, hogy legyen,
s így lesz, bízom benne. A gyerekeknek ezért kell ismerni a
gyökereket, s tudni, hogy a világ nem az, amit mindenütt
látnak, és a tévébôl ismernek. A világ egész másutt kezdôdik.
A saját bensômben, aztán a családnál, aztán a közösségeknél.
Amik már nincsenek. De mintha egyre születnének.”
Steigervaldné Katona Erika
2471. Baracska, Tompa M. u. 1.

Üzenet
Ezt a kis írást azoknak a
személyeknek a figyelmébe ajánlanánk, aki vagy akik
ráérôs idejükben kimennek a
temetôbe és megrongálják a
sírokat. Gondoltuk, hogy addig is amíg ezt olvassák (ha
egyáltalán képesek erre, mert
az ilyen primitív emberekbôl
még azt sem nézzük ki), lefoglalják magukat, és nem
követnek el más hasonló undorító dolgot. A mi nagypapánk sírjáról, most másodszor törte le és vitte el valaki
a két gránit vázát.
Lehet, hogy nem ismerte az illetô a papát, de szeretnénk, ha tudná, hogy nagyon rendes ember volt, soha
senkinek nem ártott és nem
vett volna el egy szalmaszálat sem, ha nem az ô tulajdonát képezte. Mindenért megdolgozott, amilye
volt, így ezért a síremlékért
is, aminek az árát még életében összegyûjtötte. Amikor a
papa meghalt és elkészült a
sírkeret, a mama azt mondta,
attól tart, hogy esetleg valaki

megrongálja majd. Mi akkor
azt mondtuk, hogy dehogy
is, ki tenne ilyet? Hát végül
is igaza lett, sajnos. Szeretnénk a tudtára adni azoknak,
akik ezt tették, hogy nem lesz
többször ilyen váza a síron,
nem szerezzük meg még egyszer ezt az örömet senkinek.
Valamint javasolnánk, hogy
esetleg menjen el dolgozni,
mint más rendes ember és abból szerezzen jövedelmet magának. Ha viszont mégis kimegy a temetôbe, vigyen egy
kapát magával, ne vésôt meg
kalapácsot!
Ezúton kívánjuk azt a tolvajoknak, hogy minden nap tapasztalják meg azt az érzést,
amit mi éreztünk akkor, amikor kimentünk a temetôbe vi
rágokkal a kezünkben és nem
volt mibe beletenni azokat.
Végezetül reméljük, hogy ha
az igazságszolgáltatás elôtt
nem is (igaz tettünk feljelentést a rendôrségen), de a jó
Isten elôtt el kell majd számolniuk tettükkel.
A Hôgyes család
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SOMI GYULÁNÉ TÜNDE, egyedi keresztszemes képek készítôje
Dr. Kolumbán Ottília doktornôtôl kaptam az ötletet, hogy keressem meg
Somi Gyulánét, aki keresztszemes hímzéssel foglalkozik, olyannyira,
hogy már kiállításon is szerepelt, ahol egyedi képe közönségdíjat nyert.
Felkerekedtem, és bekukkantottam a kézimunkázás eme mesés világába.

Kezdetek
Somi Gyuláné Tünde 17 éve lakik Ba
racskán. Nagymamája révén hamar
megismerkedhetett a kézimunkázással:
„Gyerekkoromban a hímzéssel kezdtem.

A mamám elôrajzolt, hímzett, mindent
csinált. Hajtott a vágy, hogy az én kezembe is tû kerüljön. 6 és fél éves voltam, amikor végül rávettem, hogy csináljunk meg egy terítôt, én megvarrom.

És onnantól kezdve állandóan hímeztem.”
14–15 éves korában kipróbálta a gobelint: „A hímzéshez képest ez merész dolog volt, de nagyon megszerettem. Rengeteg képet csináltam. Eközben 12-14 éven keresztül gondolataim
egyre inkább a keresztszemes felé irányultak, mert az meg még aprólékosabb, még finomabb munka, de nem
mertem belevágni.”
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Aztán mégiscsak fordult a kocka: az
egyik kézimunkás boltban egy vásárló
biztatására megvette az elsô keresztszemes képet.

Fokozatok
A kézimunka típusokat tekintve, úgy
tûnik, vannak fokozatok: „Ez egy érdekes dolog, mert én a gobelint annak
idején tényleg nagyra becsültem, de ha
kisebb, aprólékosabb munkára rááll az
ember, utána már nem szívesen megy
vissza gobelinezni. Ugyanígy van a keresztszemesnél is.”
Tündét kérdeztem, érdemes-e a kézimunkázást hímzéssel kezdeni, vagy lehet egybôl a keresztszemessel is: „Én
jónak tartom azt, hogy a hímzéssel
kezdtem, ott az ember megtanulja a kifinomult öltéseket. A gobelinnél és a keresztszemesnél nagyon fontos, mert ha
egy szál jobban meg van húzva, akkor az
egész anyag összehúzódik. Erre nagyon
figyelni kell, mert rengeteg munka kárba vész.”

Hobbi vagy mûvészet?
Tündét arról kérdeztem, mit jelent számára a keresztszemes hímzés. Elmondása szerint eleinte hobbiként tekintett
rá, hiszen kész minta alapján alkotott.
Azonban az egyedi fotó alapján készült
képeihez már máshogy viszonyul, mert
a témát önmaga találja ki, s a képet ô
vagy fia fotózza, valamint a kidolgozása számítógépes program alapján készül. „Ezekbôl a képekbôl egy-egy van,
nincs több. Ez már valahol a mûvészet
szintjére emeli nálam a dolgot.”

Nehézségek, apróságok
Tünde megerôsíti, hogy a keresztszemes hímzés a szemet nagyon igénybe
veszi. Ráadásul minél apróbb a keresztszem, annál nagyobb koncentrációt igényel: „Nagyon figyelni kell, mert ha egy
színnel elcsúszok, akkor már elcsúszik
az egész.”
Mint megtudtam, az sem mindegy, milyen színeket és árnyalatokat használunk. Különösen a fotó jellegû képeknél: „Némelyek a sokféle barnát vagy
a sokféle kéket megpróbálják egy színnel hozni, de nem lesz élô a kép.” Tünde elsô önarcképénél [ld. kalapos fotó]
188 féle színt használt.
Az sem mindegy, hogy az elkészült kép
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milyen keretet kap: „Úgy vettem észre,
hogy nagyon sok ember nem foglalkozik
kellô mértékben a keretezéssel. A keretezés fontos, mert kiemelheti a képet, illetve el is ronthatja.”
Tünde tisztában van a képkészítés
idôigényességével: „Nagyon aprólékos
és több hónapig tart, mégis azt mondom, hogy akkora öröm fogja el az embert, amikor kész van.” Ez az öröm talán misztikus öröm is lehet, hiszen
ilyen hosszú és aprólékos munka közben szinte megtisztul az ember.

Családi háttér
Férje nagyon örül Tünde tevékenységének. Mindenben segíti, még fonalállványt is készített: „Most még egy készül, azon pedig rajt lesz az összes színárnyalat. Körülbelül 520 szín van. Úgy
érzem, hogy maximálisan mellettem
van. A családban is megvan ez, hogy
tiszteletben tartják, és tetszik nekik,
hogy csinálom.”

Büszkeségek
2011-ben immár 11. alkalommal rendezték meg a Camponában az Országos Keresztszemes és Szamosközi Gobelin kiállítást és versenyt. „Tavaly voltam elôször kiállításon, az önarcképem
közönségdíjas lett. Azóta, amikor tudok
ilyen kiállítást, szeretnék elmenni.”
Amikor arról kérdeztem, mire a legbüszkébb, nem az eredményt, hanem
az elsô lépést emelte ki: „A legbüszkébb
arra vagyok, hogy meg mertem próbálni az egyedi képet, pedig a kereskedô,
akinél a fonalakat vásároltam a képhez,
azt mondta, ezek nem szoktak sikerülni. Nekem sikerült. És a visszhangokból
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arra következtetek, hogy ez mindenkinek különleges.”

Jövôbeli tervek
Tünde jövôbeli tervei is a keresztszemes hímzéshez kapcsolódnak. Minden foglalkoztatja, ami egyedi, például az épületek. Következô egyedi képe
a Vajdahunyad vára lesz. Hozzáteszi: „Ezzel nem szeretnék leállni, amíg
egészségem engedi. Van egy olyan álmom is, de az még nagyon álom szint,
hogy ebbôl egyszer megrendelések lesznek. Ha van egy egyedi fotó, és arról csináltat valaki egy ilyen képet, az
ugye nem is fotó, nem is festmény. Attól egyedibb.”

Tudásátadás
A keresztszemes hímzés azon típusa,
amit Tünde mûvel, úgy tûnik, elég ös�szetett, hiszen egy kép elkészítéséhez nagyon sokféle színt használ, az alkotóeszközök nem férnek el egy kis táskában.
Nyitott azonban minden érdeklôdésre:
„Én örülnék a legjobban, ha esetleg másoknak is meg tudnám mutatni, és továbbvinni, hogy ismerjék meg minél többen, mert magáról a keresztszemezésrôl
azt hallottam, hogy ez a 20. századnak
az utolsó 10–15 évében pezsdült fel újra.
Nem foglalkoztak vele addig a 17. század
óta, amikor nagyon nagy divat volt az
elitebb családoknál. Most virágkorát éli.
És az sem lenne rossz, ha mondjuk egy
országos kiállításon több baracskai is
ott lehetne. Ott már akkor Baracskának
megint neve lenne.” Akit érdekel, jelentkezzen a Szerkesztôségnél, összehozzuk
Tündével.
Vasváriné Édl Ágnes
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Hétköznapi kémia

A KÉMIA
NEMZETKÖZI ÉVE
2011-ben több jeles évfordulót
ünneplünk. Sir Ernest Rutherford
száz éve, 1911-ben tartotta híres
elôadását és publikálta cikkét,
amelytôl számíthatjuk az atommag
felfedezését.
Maria-Sklodowska Curie száz éve
kapott kémiai Nobel-díjat a rádium
és a polónium felfedezéséért.
Ez utóbbira tekintettel az ENSZ
2011-et a Kémia Nemzetközi Éve
(International Year of Chemistry)
megjelöléssel tisztelte meg.
A Kémia Nemzetközi Éve programjaival a szervezôk hozzá kívánnak
járulni a kémia iránti elkötelezettség és lelkesedés növekedéséhez,
különösen a fiatalok körében.
Azt gondolom, abban egyet értünk
a kedves olvasók mindegyikével,
hogy iskolai tanulmányaink során
az egyik legnehezebb tantárgy a kémia. Sokan gondolnak arra – vannak, akik ki is mondják – hogy erre
nincs is szükség. Pedig mi lenne velünk kémia nélkül? Konyhánk és
szervezetünk bonyolult vegyi folyamatok színtere. Növényvédô szereket, dezodorokat használunk, vitaminokat, gyógyszereket szedünk,
instant élelmiszereket fogyasztunk.
A vegyipar vívmányai észrevétlenül
kúsznak be a mindennapjainkba.
Cikkemmel csatlakozom a szerve
zôkhöz. Elindítom sorozatomat,
vállalkozva arra a nem könnyû feladatra, hogy bemutassam életünk
egy-egy olyan szeletét, melyben óriási jelentôsége van a kémiának.
Simon Judit
okleveles
kémiatanár
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A fürdôzés az ókori idôktôl elterjedt volt, bizonyos népeknél vallásos
szerepet játszott. A tulajdonképpeni
fürdôkultúra a görög, majd fôleg a római korban alakult ki. Leírásokból tudjuk, hogy az egyes forrásokból nyert vizeknek gyógyhatást tulajdonítottak.
A római birodalom bukása után nem
sokat törôdtek a fürdôzéssel. A kereszténység elterjedésével azonban egyes
rendek a források közelében telepedtek
meg, a vizek gyógyhatását kihasználva
végezték gyógyító tevékenységüket.
A gyógyfürdôk hatásában fontos szerepe van a vízben oldott anyagok kémiai tulajdonságainak. A gyógyvizek egyes
alkotórészei felszívódnak a bôrön keresztül, a vízben oldott gázokat pedig –
mivel ezek a fürdôvíz feletti gôztérben is
jelen vannak – belélegzi a fürdôzô.
A víz mellett a tisztálkodás alapvetô eszköze a szappan. Leletek alapján állítható, hogy ennek készítése egyidôs az emberiséggel.
A szappankészítési eljárások sokat
fejlôdtek, de az alapvetô technikák a
mai napig hasonlóak maradtak. A legrégebbi receptek hamu és szóda valamint
különbözô állati zsírok felhasználásáról
tanúskodnak.
Kémiai szempontból a szappanok a
nagy szénatomszámú zsírsavak nátrium- illetve kálium sói. Ezek a vegyületek elôállíthatók a zsiradék erôs lúgban
való fôzésével. A középkor elején spanyol és francia szappanfôzô céhek meszet használtak a lúg „erôsítésére”, és
olívaolajat a bôrápoló szappanok gyártására. Így készültek el az elsô pipereszappanok. A mesterek féltve ôrizték receptjeiket.
Napjaink habfürdôi és tusfürdôi a fentieken túl úgynevezett felületaktív anyagokat is tartalmaznak, melyek bizto-

(1. rész)

sítják a habzást. Mivel kevésbé lúgosak, a bôrt nem szárítják annyira, mint
elôdeik.
Az izzadás – fôleg hónaljtájon – sokaknak okoz kellemetlenséget, nem hiába igyekszünk hosszú ideje védekezni
ellene. A dezodorok alapvetô funkciója a keletkezô izzadság bûzös erjedésének megakadályozása. Ezek aktív hatóanyagai antibakteriális hatással rendelkeznek.
Már az egyiptomi fáraók sírjában is találtak alumínium-kristályokat, melyeket valószínûleg az izzadás ellen vetettek be, az elsô valódi izzadásgátló termékeket 1888 óta forgalmazzák. Ezen
termékek hatóanyagai az alumíniumnak
erôs savakkal alkotott sói, melyek savasan hidrolizálnak, miáltal összehúzzák a
verejtékmirigyek kivezetô nyílásait.
Kijelenthetjük, hogy nemcsak bôrünk
tisztasága, de szépsége és egészsége
is fontos már a régi idôktôl. A gazdag
egyiptomi nôk illatos olajokkal kenegették bôrüket. Kleopátra mesés szépségét az aloe húsával kevert szamártejes
fürdônek tulajdonították. Az ókori görögök kenôcseinek alapanyaga többek
között rózsa, pézsma, citrom, bazsalikom, citrusolaj volt. Néró császár felesége szamártejbôl és földieperbôl készült arcpakolástól szépült.
Napjaink hidratáró krémeinek egyik
fontos hatóanyaga a glicerin, mely a vegyész számára egy erôsen higroszkópos (nedvszívó), háromértékû alkohol.
A glicerines krémek megkötik a levegô
nedvességtartalmát, így akadályozzák
meg a bôr kiszáradását. Alkalmazáskor
fontos a pontos adagolás, mivel magas koncentrációban a bôr nedvességtartalmát is megköti, ezzel a várt hatás
ellenkezôjét érnénk el. A legújabb krémekben olyan anyagokat alkalmaznak,
melyek a bôr mélyebb rétegeit is hidratálják, ezen hatóanyagok például a kollagén, vagy az elasztin.
A rakoncátlanul növekvô szôrzet már az
ókor asszonyainak is gondot okozott.
Az egyiptomi nôk szamárzsír, kecskeepe, denevér kivonat vagy égetett mész
keverékét kenték a szôrtelenítendô
bôrfelületre, vagy egyszerûen leperzselték a lábukon lévô szôrt. Az ókori
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Rómában már használták a borotvát, a
gyantát, a különbözô csipeszeket és a
szôrtelenítés már ekkor elterjedt volt
a férfiak körében is. A középkorban a
szôrtelenítô kencékbe macskaürüléket
és tojáshéjat is kevertek.
A szôrszálak anyaga egy speciális fehérje, a keratin, mely a legtöbb közönséges oldószerben oldhatatlan. A mai
szôrtelenítô krémekben lúgos kémha-

tású alkálifém-szulfidok vannak, melyek alkalmazása során a keratin oldódik. Ezen vegyszerek használata azonban nem veszélytelen, mert a rendkívül
agresszív anyagok a bôr legfelsô rétegét
is oldják. Alkalmazásukkor szigorúan
betartandók a használati utasítások. Kezelés után a bôrfelületet híg savas oldattal ajánlatos közömbösíteni.
Hosszabb hatás érhetô el a gyanták
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használatával, melyeket méhviasz, paraffin és fenyôgyanta keverékeként állítanak elô.
Épphogy csak bekukkantottunk a
fürdôszobába, máris egy sor vegyipari termékkel találkoztunk. Egy hónap
múlva ismét várom az érdeklôdô olvasókat, hogy tovább kutakodjuk a pipereszekrény polcain!
Simon Judit

Közérdekû

Több, mint 15 éve az emberi jogokért
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
(CCHR) egy közhasznú szervezet Magyarországon, mely
1994 óta a nemzetközi ember jogi szervezet hazai tagjaként
figyeli a magyarországi mentális egészségügy területét.
Egy politikamentes nonprofit szervezet, amely kizárólag
annak szenteli magát, hogy eltörölje a mentális egészségügyi
visszaéléseket, és a pácienseket és fogyasztókat védelmezô
törvényeket léptessen életbe.
Az alapítvány célul tûzte ki, hogy visszaállítsa a mentális
egészségügy területén az alapvetô, elidegeníthetetlen emberi jogokat, mint például: teljes körû tájékozott beleegyezés a
pszichiátriai diagnózis orvosi helytállóságának, illetve a pszichiátriai kezelések kockázatainak tekintetében; jog az összes
elérhetô orvosi alternatívához; és jog bármilyen ártalmasnak
tekintett kezelés visszautasításához, mely jogok az orvostudomány többi területén megadatnak az emberek számára.
A cél elérése érdekében, megalakulása óta egyik fô feladatként
ingyenes jogsegélyszolgálat keretében karolja fel azokat az
embereket, akik alul maradtak jogaik érvényesítésében a
pszichiátriával szemben. Mára olyan civil szervezetté nôtte
ki magát Magyarországon, amely komoly erôt jelent a

pszichiátria területén történô visszaélésekkel szemben, és sok
esetben utolsó mentsvárként szolgál a sérelmet szenvedett
emberek számára.
Az egyedi sérelmes esetek felkarolása mellett természetesen
sok más teendô van még. Hiszen nem elég, ha a sérelem megtörténte után jogilag próbáljuk meg orvosolni, ami még orvosolható, annak érdekében is lépéseket kell tennünk, hogy az
ilyen sérelmek, visszaélések lehetôségét is megelôzzük. Ehhez
pedig szükség van mind a nagyközönség, mind azon döntéshozók támogatására, akik érdemi változásokat kezdeményezhetnek ezen a területen.
Az alapítvány tevékenységét mindaddig folytatja, amíg a
jogsértô gyakorlatok meg nem szûnnek, és az emberi jogok
helyre nem állnak ezen a területen.
Fegyveres Krisztina
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461, Budapest, Pf. 182
06 1 342 6355; info@cchr.hu
www.emberijogok.hu; hu.cchr.org
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SAKKOZZUNK!

Miért sakkozzunk?
A sakkjáték az emberiség egyik legérdekesebb,
legszellemesebb
játéka. A sakk elsôrendû nevelô eszköz. Növeli az emlékezô tehetséget,
tervszerû gondolkodásra tanít, fejleszti a megfigyelôképességünket. Fegyelmezettségre nevel, kifejleszti a logikus
gondolkodás képességét, állandó változatosságával leköti a figyelmet, szóra-

koztat. Ezért szeretnénk elindítani egy
olyan sorozatot, ami segítséget nyújt a
sakkjáték megismeréséhez, megtanulásához. A késôbbiekben pedig segítséget
nyújt az állandó fejlôdéshez.

A tábla és a bábok
A sakkjáték harci játék. Két egyenlô
erejû hadsereg küzdelme azonos feltételek és körülmények között. A küzdelem színtere a sakktábla. Vegyük elô
a sakktáblánkat és ismerkedjünk meg
vele. Az eredményes tanulás egyik feltétele, hogy a mezôk betû és számjelzését megismerjük.

I. rész

A sakktábla 64 mezejének jelölése:
8

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8

7

a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7

6

a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6

5

a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5

4

a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4

3

a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3

2

a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

1

a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
a

b

c

d

e

f

g

h
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Amint látjuk, a sakktábla 64 egyenlô
nagyságú mezôre osztott négyzet alakú tábla. A mezôk színe váltakozva sötét és világos. A tábla lehet fekete-fehér,
sárga-barna, vagy bármilyen más egymástól elütô két szín. A táblát akkor állítjuk fel helyesen, hogyha az elôttünk
levô jobb oldali sarok mezô (h1) világos színû! A vízszintes oszlopokat soroknak nevezzük. Tehát van elsô sor
második sor stb. A függôleges oszlopokat vonalaknak nevezzük, tehát van
a-vonal, b-vonal stb. A sorok és a vonalak találkozási pontját mezônek nevezzük. ( Pl.: az 5. sor és az e vonal találkozását, e5-ös mezônek, a 3. sor és
a h-vonal találkozását h3-as mezônek
nevezzük. Az a1 és h8 és természetesen a h1-a8 mezôt összekötô mezôket,
vagy az f1-h3, vagy az e1-a5 összekötô
mezôket átlónak nevezzük.
Most pedig ismerkedjünk meg a bábokkal. A küzdelem megindulásakor a két
hadsereg a következô egységek felett
rendelkezik: egy-egy király1 (világossötét), egy-egy vezér2 , két-két bástya 3,
két-két huszár4, két-két futó5 és nyolcnyolc gyalog6.
Ugyan úgy, mint a sakktábla mezôit, a
bábokat is jelöljük. A bábokat mindig
nagybetûvel jelöljük. Így a király jele
–K, a vezéré –V, a bástyáé- B, a huszáré -H, a futóé –F. A gyalogot külön nem
jelöljük. A játszma kezdetekor a bábokat úgy állítjuk fel, hogy a világos bábok az elsô két soron, a sötét bábok pedig a 7. és a 8. soron álljanak. A világos bástya az a1 és h1 mezôre, a huszár
a b1 és a g1 mezôre, a futó a c1 és az f1
mezôre, a vezér a d1 mezôre, a király az
e1 mezôre és a gyalogok az a2, b2, c2,
d2, e2, f2, g2 és a h2 mezôre kerülnek.
A sötét bástya az a8 és a h8 mezôre, a
huszár a b8 és a g8 mezôre, a futó a c8
és az f8 mezôre, a vezér a d8 mezôre,
a király az e8 mezôre és a gyalogok az
a7, b7, c7, d7, e7, f7,g7 és h7 mezôre kerülnek.
A gyalogok mögött álló bábokat tiszteknek nevezzük. A vezért1 és a bástyát2
nehéz tiszteknek, a huszárt 3 és a futót4
pedig könnyû tiszteknek.
A tábla jobboldali felét (világossal játszó játékos felöl nézve) azaz, az e-vonaltól a h-vonalig terjedô területet király-

A játékot mindig a világos kezdi, valamelyik báb mozgatásával.(pl.1. a gyalog
e2-rôl e4-re lép, vagy 1. huszár b1-rôl
c3-ra lép.) A világos elsô lépését sötét
elsô lépése (pl. a gyalog e7-rôl e5-re lép,
vagy huszár b8-ról c6-ra lép.) követi. A
világos és sötét egy-egy lépése alkot egy
lépéspárt.
Világos
sötét
1. e2-e4,
e7-e52. Hb1-c3,
Hg8-f6
egy-egy lépéspár
Minden lépéssel csak egy bábot szabad
mozgatni (kivétel a sáncolás, melyrôl
késôbb lesz szó.) A bábot nem szabad
olyan mezôre állítani, amelyben saját
báb áll. Ellenséges báb által elfoglalt
mezôre azonban léphetünk. Ilyenkor az
ellenfél bábját levesszük a tábláról és a
saját bábunkat helyezzük a helyére. Ezt
nevezzük ütésnek. Most nézzük meg, a
játékban szereplô bábok mozgásterületét, erôsségét és értékét.
BÁSTYA: tegyünk egy bástyát az e-vonal 5. sorába, vagyis az e5 mezôre. A
bástya a soron és a vonalon is mozoghat (jobbra-balra, elôre-hátra).Léphet
a5, b5, c5, d5, f5, g5, h5 vagy e1, e2,
e3, e4, e6, e7, e8 mezôk valamelyikére,
ha az üres vagy ellenséges báb áll rajta.
Az útjában áll bábot nem ugorhatja át.
FUTÓ: Mindig csak az átlókon mozoghat. Az alapállásban láthatjuk, hogy az
egyik futó világos, a másik sötét mezôn
áll. Tegyünk egy futót a d5 mezôre.
Láthatjuk, hogy mozgástere mivel átlósan mozoghat az a2-g8, illetve h1-a8 átlón álló idegen bábot kiütheti és helyére léphet.(sötét mezôre nem kerülhet.)
Most tegyünk egy futót a g1 mezôre.
Ez a futó a h2 illetve az f2, e3, d4, c5,
b6, a7 mezôk bármelyikére léphet vagy
üthet.(világos mezôre nem kerülhet)
Átugorni bábokat a futóval sem lehet.
Alapállásban egyik a király a másik a
vezér mellett áll, ezért az egyik futót királyfutónak a másikat vezérfutónak nevezzük.
VEZÉR: Léphet vízszintesen és
függôlegesen (mint a bástya) és átló-

1:

4:

2:

3:

szárnynak, a tábla baloldali részét, az
a vonaltól a d-vonalig, vezérszárnynak
nevezzük.

A bábok mozgatása

5:

6:

san (mint a futó) is. Tegyük a vezért az
e5 mezôre. Tehát léphet a5, b5, c5, d5,
f5, g5, h5 vagy az e1, e2, e3, e4, e6,
e7, e8 mezôkre és léphet az a1, b2, c3,
d4, f6, g7, h8 vagy a h2, g3, f4, d6, c7,
h8 mezôkre. Valamennyi báb közül a
legerôsebb. Minthogy vízszintes, illetve függôleges irányba haladva tetszés
szerint sötét, illetve világos mezôre léphet, az átlók közül is bármelyiken mozoghat. A vezér sem ugorhat át bábut.
HUSZÁR: Helyezzünk egy huszárt e5
mezôre. Innen a huszár léphet f7 vagy
d7 mezôre.(két mezôt halad elôre egyet
oldalt) Léphet d3 vagy f3 mezôre.(két
mezôt hátra és egyet oldalt megy). Léphet c6 és g6 mezôre, egy mezôt elôre
kettôt oldalt lép. Léphet c4 és a g4
mezôre (egy mezôt hátra kettôt oldalt
lép. Ezt a lépést szokták lóugrásnak is
nevezni. A huszár az elôtte lévô saját
vagy ellenséges bábot átugorhatja.
KIRÁLY: Bármely irányba léphet,
függôlegesen, vízszintesen és átlósan is,
de csak egy mezôt. Tehát például az e2
mezôre állított király léphet a d1, e1, f1,
d2, f2, d3, e3, f3 mezôkre. Fontos szabály, hogy a játszma folyamán a királykirály mellé nem léphet.
GYALOG: Rakjunk a táblára négy világos és négy sötét gyalogot. Világos gyalogokat a b5, c2, g2 és a h6 mezôre. Sötét gyalogokat a b6, c6, f4 és h7 mezôre.
A gyalog a leggyengébb, csupán egy
mezôt haladhat és csak elôre. Ha a gyalog még az eredeti helyén áll (világos a
2. soron, sötét a 7. soron) léphetünk a
gyaloggal két mezôt is elôre. Például a
c2 mezôn álló gyalog léphet tetszés szerint c3 vagy c4 mezôre. A c6 mezôn álló
sötét gyalog azonban már csak egy lépést tehet elôre. A gyalog a menetirányban (ugyanazon a vonalon) útjába álló
bábot nem ütheti ki (nem ugorhatja át).
A h6 mezôn álló világos gyalog és a h7
mezôn álló sötét gyalog nem üthetik
egymást. (Ezek a gyalogok úgynevezett
rögzített gyalogok, késôbbiekben még
foglalkozunk velük.) Azonban a gyalog
is üthet ellenséges bábot, ha az a szomszédos vonalon menetirányban elôtte
álló soron van. a b5 mezôn álló világos
gyalog ütheti a c6 mezôn álló gyalogot. Ugyanígy, a b5 mezôn álló világos
gyalogot ütheti a, c6 mezôn álló sötét
gyalog. Most nézzük meg a g2 mezôn
álló gyalogot. Már tudjuk, hogy léphet
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g3 és g4 mezôre is. Azt is tudjuk, hogy
ha a gyalog g3 mezôre lép, a sötét az
f4 mezôn álló gyalogjával kiütheti. És
most jön egy fontos szabály! H a világos a g4 mezôre lép, a sötét akkor is kiütheti. Ilyenkor az f4 mezôn álló sötét
gyalogot a g3 mezôre tesszük és a világos gyalogot levesszük a tábláról. Az
ilyen lépést enpassant (anpászan) ütésnek nevezzük. Az utolsó gyalogtulajdonság, hogy ha a gyalog az utolsó sorba (világos a 8. sorba, sötét az 1. sorba) ér átváltoztathatjuk ugyan olyan
színû tetszés szerinti tisztre. A táblán
egyidejûleg több vezér (akár kilenc is!),
bástya, futó, huszár is lehet. A gyalog
utolsó sorba érése és az átváltozás egy
lépésének számít.

A bábok értéke
Ha a vezért e5 mezôre tesszük, látjuk, hogy 27 mezôre tud lépni. A bástya e5 mezôrôl 14 mezôre. A huszár
e5 mezôrôl 8 mezôre (de hol világos,
hol sötét mezôre léphet). A sakk tudományos kutatásával foglalkozó emberek régóta keresnek valami pontos
értékmérôt. Egy ilyen értékelés szerint
a vezér értéke 10 egység, a bástyáé 5, a
futóé és a huszáré 3–3 a gyalogé 1 egység. (Folytatjuk.)

2011. szeptember

Feladványok
A sakkot szeretô, szórakozni és versenyezni vágyóknak elindítunk egy úgynevezett létraversenyt. Minden egyes alkalommal közlünk 3db kétlépéses és 3db három vagy többlépéses feladványt, amelyek megoldásával pontokat lehet szerezni.
1. állás: v ilágos: Kc3, Vg5, Be4. sötét: Kf2, Ff1, gyalog: f3. Matt 2 lépésben (3
pont).
2. állás: v ilágos: Kb7, Vc7, Bc1, Bg6, Hf2, He4, Fc5, gy :c6. sötét: Kd5, Bh7, Hf3,
Fa2, gy: f4, e7 Matt 2 lépésben (4 pont).
3. állás: Világos: Kc2, Va1, He7, Hf4, gy:e2, e3, f2. Sötét: Ke4, Bg8, Bh7, Hg7,
Fh7, gy: b6, c5, e6, f5. Matt 2 lépésben (5 pont).
4. állás: Világos: Ke8, Hh6, Fa1. Sötét: Kh8, gy: g7, h7. Matt 3 lépésben (3 pont).
5. állás: Világos: Kh5, Vh4, Hc4, He5, Fh6, Fa2, gy: b6, d3, g4, h3. Sötét: Ke6,
Ba5, Bh2, Fc1, gy: a6, b5, f4, g3. Matt 3 lépésben (4 pont).
6. állás: Világos: Kh2, Vd6, Ba7, Bd4, Fc7. Sötét: Kc8, Va3, Ba2, Bh8, Hb2, Hh1,
Fa1, Fg2, gy: b4, b5, b7, d5, e3, f5, f6, h4. Matt 5 lépésben (8 pont).
A megfejtéseket és a beküldôk névsorát (pontszámát) a következô megjelenéskor
közöljük. A kétlépéses feladványoknál elég a kezdôlépés beküldése. A három és több
lépésûeknél a változatok levezetése kell.
A megfejtéseket elküldhetik e-mail-ben, vagy helyezzék be a faluházban és az iskolában kihelyezett gyûjtôládák egyikébe!
Jó szórakozást és eredményes megfejtést!
Molnár Dániel
06-30 244-0628; mmolnardani@gmail.com
Felhasznált irodalom:
Alföldy László: Hogyan Sakkozzunk? (1956 Sport és Könyvkiadó)
Solymosi László: Sakkozzunk Fiatalok (1983 Sportpropaganda Vállalat)
Gáspár János-Mohácsi László: SAKK (Verseny és játékszabályok)
Pálkövi József: Sakkovi (Magyar Sakkvilág füzetek 2005)

Szeptember elôtt
Szeptember elôtt sok minden történt. Különösen igaz ez
a baracskai tájfutó gyerekekre. Hagyományosan a gánti
edzôtáborunkkal indítottuk az évet, napi két edzéssel a havas vértesi hegyoldalakon, majd egy hó mentes kiskunhalasi

edzôtáborral folytattuk, az egyáltalán nem olyan asztal sima
Alföldön. Február végén a Szentendrei HSE versenyen teszteltük a formánkat. Legjobban ez Vékony Vandának sikerült,
aki a két napos verseny végén a dobogó legfelsô fokára állhatott. A március közepén rendezett Budapest Normáltávú Bajnokságról már három éremmel térhettünk haza: Vékony Vanda nyert N12-ben, Vékony Janka 3. lett N10-ben,
Péteri Kitti pedig a N15 kategóriában szerzett egy
ezüstöt.
A Szerb Tájfutó Szövetség meghívására a magyar
utánpótlás válogatott március végén összemérhette erejét a román, a cseh, a bolgár, a szlovák, és a
számos Jugoszláv utódállam utánpótlás korú tájfutójával. Magyar színekben egy baracskai futót
is találhattunk a mezônyben, Vékony Vanda személyében. Vanda igazolva az utánpótlás szövetségi kapitány bizalmát, nyerve a két napos verseny futamait, összetettben is a dobogó legfelsô
fokára állhatott az erôs nemzetközi mezônyben a
Beograd Open-en. A válogatott kitérô után visszatértek az izzadság szagú hétköznapok, folytattuk
a felkészülést az országos Diákolimpiára. Edzés edzés és felkészülési versenyek, melyeken számos
értékes gyôzelem és helyezés született, Tóth Zsu-
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zsi, Kovács Ádám, Péteri Kitti, Fejes Dorottya, Vékony Janka és Vanda révén. A
Diákolimpia megyei selejtezôjérôl Vékony Vanda, Tóth Zsuzsi és Kovács
Ádám az elsô, Péteri Kitti a második helyen jutott tovább korosztályából. A Diákolimpia Országos döntôjét Nagykanizsán és Kistolmácson rendezték. Vékony
Vanda, a Kozma Ferenc Általános Iskola diákja idén egy korcsoporttal feljebb
is nyert normáltávon, a NIII. kategóriában szerezve meg a Magyar Köztársaság Diákolimpiai bajnoka címet, és a velejáró impozáns kupát. A többiek teljesítménye is dicséretet érdemel, még ha
most nem is sikerült pontszerzô helyen
végezniük ezen az igen nehéz és technikás terepen rendezett versenyen. Folytatásként, a Diákolimpiai küzdelmek után
különbözô szintû bajnoki középtávú és
váltó versenyek vártak a gyerekekre. A
Fejér Megyei Középtávú Bajnokságot Vékony Vanda a nála
idôsebbeket is megelôzve nyerte, majd a rákövetkezô napon a
Dél-Alföldi Regionális Középtávú Bajnokságon harmadik lett
a N14 korosztály versenyén, itt Tóth Zsuzsi szintén bronzérmes lett a N18 korosztály küzdelmeiben. Az Országos Középtávú Bajnokságon a baracskai gyerekek közül csak Vanda indult, neki ott a pontszerzô negyedik hely jutott, az idôsebb 14
éves lányok között. A Fejér Megyei Nyílt Váltó Bajnokságon
a Péteri Kitti - Vékony Vanda összeállítású ARAK leány csapat a második helyet szerezte meg a Tatai Honvéd fiú váltója mögött.
A nyári szünetben kihasználva a rengeteg szabadidôt, két alkalommal is edzôtáboroztunk, elôbb Zalalövôn, majd a borókás bozótjairól hírhedt Kaskantyún. A nyár hagyományosan a többnapos versenyek ideje is. Követve az utánpótlás válogatott felkészülési programját, idén a 2012-es Junior Világbajnokság színhelyére, a szlovákiai Szilicei fennsíkra (Gömöri
– karszt) kirándultunk, ahol a Slovak Karst Cup küzdelmei zajlottak. A 15 nemzet részvételével rendezett négy napos versenyen Vékony Vanda nagy küzdelemben, biztos futással szerezte meg a második helyezett lengyel kislány elôtt az aranyérmet. Majd hazai tájak következtek, a nemzetközi Hungária Kupa küzdelmei vártak ránk a Bácskai homokhátságon.
Húsz nemzet több mint 1000 tájfutója küzdött öt napon át
a gyôzelmekért. Idén egyesületünk négy utánpótláskorú futója vet részt a Mórahalom központtal rendezett versenyen. Vékony Vanda immár negyedik alkalommal állhatott a dobogó
legfelsô fokára a Hungárai Kupák történetében, most N12 kategóriában. A F15 fiúk között pedig szintén egyesületünk futója - Kovács Ádám - került dobogóra, ezüstérmesként.
Szeptember elôtt a baracskai utánpótlás csoport érem mérlege 27 érem, amelybôl 15 arany, hat ezüst és hat bronz. Bár
még néhány verseny vár ránk, a gyerekek számára az ôsz igazából már a jövô évi versenyekre történô felkészülést szolgálja, remélhetôleg hasonló sikerekkel, mint eddig.
Vékony Andor
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Közérdekû

Helyközi autóbusz menetrend
Ercsi Egészségügyi Központtól – Martonvásár Vasútállomástól –
Martonvásár Vasútállomásig
Ercsi Egészségügyi Központig
indulás
09.45
11.51
15.45
17.45
18.51

érkezés
10.07
12.13
16.07
18.07
19.13

közlekedik
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

indulás
08.50
11.30
14.30
16.30
18.30

érkezés
09.11
11.51
14.51
16.51
18.51

közlekedik
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

A járatok a martonvásári postánál is megállnak, a menetidô eltérés 1 perc.

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
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146;
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812; Ercsi: (06-25) 505-790
Szeptember
Október
10–11.: Martonvásár
1–2.: Martonvásár
17–18.: Ráckeresztúr
8–9.: Ráckeresztúr
24–25.: Ercsi
15–16.: Ercsi

Kidoboló

Impresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
szeptember 19.
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
október 4-ig
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák el
a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll
módunkban megjelentetni.
A szerkesztô

2011. szeptember

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

Dózsa Márta falugazdász
ügyfélfogadása
Az ügyfélfogadás telefonos
egyeztetés alapján történik!

(06 70) 247 0746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség
elérhetôségei:

(06-70) 500-51-86
(06-70) 503-50-59
(06 30) 377-43-86
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám:
Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:

57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
Baracska–Kajászó
Községek Körjegyzôsége
Székhely:
Baracska, Kossuth u. 29.
Hétfô: 8–12
Szerda: 8–12, 13–16.30
Csütörtök: 8–12

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

Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14

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

