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KÉPVISELÔ-TESTÜLET
Augusztus 30-án rendkívüli ülést tartott a képviselôtestület. Az ülésen nem volt jelen Szûcs Norbert képviselô.
– A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény változása miatt a helyi szociális
ellátásokról szóló 9/2011. (IV.01.) önkormányzati
rendeletet módosítása is szükségessé vált. Az elfogadott
módosítás szerint helyi lakásfenntartási támogatást a
normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként
nyújt az önkormányzat. A támogatás minden év október 1.
napjától március 31. napjáig folyósítható. Az egy hónapra
jutó támogatás összege:
• ha a háztartásban gyermekét egyedülá llóként nevelô
személy él: 500 Ft/hó,
• egyszemélyes háztartás esetén: 500 Ft/hó,
• az elôzôekbe  nem tartozó háztartás esetén 300 Ft/hó.
A lakásfenntartási támogatás megállapításához kérelmet
kell benyújtani, melyhez jövedelemigazolást kell csatolni. (A kérelem és jövedelemnyilatkozat formanyomtatvány
beszerezhetô a körjegyzôségen vagy letölthetô Baracska
honlapjáról. A témával kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a
körjegyzôségi hivatalban kapható.)
– Ismét jogszabályváltozás miatt kellett módosítani a Kozma Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát. A módosításkor az intézménybe felvehetô maximális tanulólétszám 200
fôben lett meghatározva.
– Áttekintette a testület a Martonvásár Város Önkormányzatával fennálló társulási megállapodások (építéshatóság,
szemészeti ellátás) díjfizetésével kapcsolatos helyzetet. Az
a döntés született, hogy a kimutatott kötelezettségbôl szeptember 15-éig 1 millió forint átutalásra kerül, a fennmaradó tartozás egyeztetésére és pontosítására pedig felhatalmazást kapott a polgármester. A szemészeti szakrendelés közös
fenntartására vonatkozó megállapodás december 31-ével
történô megszüntetésének szándékát is kifejezésre jutott,
mivel az Ercsi Egészségügyi Központban mûködik szemészeti szakrendelés, amit térítésmentesen vehetnek igénybe a
baracskai lakosok.
– Megtárgyalásra került a faluház-vezetô írásos beszámolója
a falunap lebonyolításáról és pénzügyi vonzat áról.
A testület kérte, hogy a következô falunapon többféle, jó
program szerepeljen, melynek tervezete a költségvetési koncepció tárgyalásáig készüljön el.
– A körjegyzôség megszüntetésével kapcsolatos feladatok
ellátásával ügyvédi megbízásról döntött a testület, s jóváhagyta a díjazásra és költségtérítésre vonatkozó ajánlatot.
– A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a balesetveszélyessége miatt megszüntetett vashíd helyett (Kiskanálison átívelô, Petôfi és Templom utcát összekötô) új híd tervezésére és kivitelezésére kérjen árajánlatot, illetve költségbecslést, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióban
tervezhetôvé váljon.
– Megbízást kapott a polgármester, hogy egyeztessen a
UPC kábeltelevíziós szolgáltató képviselôjével a szolgáltatást biztosító fejállomások és egyéb technikai felszerelések

elhelyezésére szolgáló konténer önkormányzati területre
történô telepítésének helyérôl, s kérje meg a korábban ígért
szerzôdéstervezetet is.
– A Széchenyi u. 23. számú önkormányzati épület felújítási és értékesítési lehetôségérôl kér elôterjesztést a testület,
hogy a költségvetési koncepció tárgyalásakor dönteni tudjon az épülettel kapcsolatos további teendôkrôl. Kezdeményezés született az egyik lakás bérlôjének kilakoltatásáról,
mivel életvitelszerûen nem él ott, viszont bérleti jogviszonyát nem szüntette meg.
– Megismerte a testület a Váli-víz feletti vízvezetékcsô
cseréjére vonatkozó újabb árajánlatot. Felkérést kapott
Boriszov Zoltán polgármester és dr. Herczeg József
képviselô, vizsgálják meg, hogy az üzemeltetési szerzôdés
alapján a karbantartás fogalmába tartozik-e a feladat. A
kérdés tárgyalására az I. félévi költségvetési záráskor kerül
sor.
– Kérte a testület, hogy az ülést követô munkanapon
kerüljön kiszámlázásra az ivóvíz-szolgáltatónak a 2010. évi
koncessziós díj.
– Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok javítására kért árajánlatok alapján megbízást szavazott meg a képviselôtestület egy helyi vállalkozónak a Kossuth u. és Petôfi u. találkozásánál lévô kb. 14 m 2 nagyságú járdaszakasz, a Kossuth u. 16. szám elôtti gyalogoshíd, valamint a Kossuth u. és
Templom u. közötti járda 3 m2-nyi területén történô javításának elkészítésére. Az anyagköltség és a munkadíj a 2011.
évi költségvetés tartalékkeretébôl kerül finanszírozásra.
– Mivel az utóbbi hónapokban a Vattai tanyai sertésteleprôl
erôs bûzhatás terjed, ami az egész településen érzôdik, megbízta a testület a polgármestert, hogy levélben keresse meg
a sertéstelep tulajdonosát és üzemeltetôjét, adjanak tájékoztatást, milyen beruházás készült el az utóbbi idôben, és hogy
minek tudható be ez a folyamatosnak mondható bûzhatás.
– A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy iskolatej
akcióra kapott ajánlatot. 2 dl-es PET palackokban tudnák
szállítani a tejet, melynek 50 %-át kellene fizetni az önkormányzatnak, másik 50 %-a állami támogatás lenne. Az
árra vonatkozóan az ülésig nem érkezett meg az ajánlat. A
késôbbiekben kakaó és karamellás tej is rendelhetô lesz, illetve kannás kiszállításra is van lehetôség, amibôl a gyermekek poharába lehet kiosztani a tejes italt. Elmondta, hogy
az alsó tagozatosok számára folytatódik a zöldség és gyümölcs akció.
Az iskolatej akcióba történô benevezésrôl a hiányos információk miatt az ülésen nem született döntés.
– Képviselôi kérdésre elmondta a polgármester, hogy a
7-es úton történô közlekedésszabályozási valamint a gyalogos átkelô létesítésére vonatkozó elôzô ülésen történt javaslatokra a következô nap folyamán tart helyszíni bejárást a
közútkezelô.
– Képviselôi javaslat hangzott el arra, hogy a jövôben keddi
napokon legyenek a testületi ülések. Mivel ez SZMSZ.
módosítást igényel, rendelettervezetet kell készíteni a
döntéshez.
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– Felvetôdött az iskola épületeinek és környékének állapota,
a karbantartási feladatok kérdése és szükségessége, továbbá
az, hogy sok a parlagfû a község területein. Elhangzott, hogy
több közmunkavégzô, illetve hosszabb idejû alkalmazására
lenne szükség a közterületek rendben tartásához.

– Ismertette a polgármester, hogy az iskolabüfé üzemeltetôje
nem kívánja folytatni tevékenységét. Képviselôi javaslat
hangzott el az üzemeltetési feladat meghirdetésére, és tisztázni kell a büfé meglévô szerkezetének tulajdonjogát.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Környezetünk
A témakör kifogyhatatlan. Van, akit
érdekel, de sajnos van, akit nem. A
jelzések szerint szerencsére egyre több
személyt zavar a rendetlen környezet,
s az a tény, hogy van, aki fittyet hány
rá, s nem hogy nem tesz ellene, inkább
tovább rombol és szemetel. Változtatni
viszont csak összefogással tudunk.
Az tagadhatatlan, hogy ilyen ideális természeti környezettel, mint ami az általános iskolánk körül van, kevés település rendelkezik. A szabadidô hasznos és
kellemes eltöltéséhez van sportolási és
pihenési lehetôség, napos és árnyékos
hely, mûfüves pálya és gyepes terület,
halastó, ami télen korcsolyapálya. Kora
tavasszal ibolyaszônyeg, ôsszel bábkészítésre alkalmas gesztenyetermés.
A tavat pár éve lelkes baracskai magánszemélyek önkéntes munkával, saját
költségükön kitisztították. Vannak, akik
kikapacsolódásként a tó partján horgászfelszerelésükkel várják a nagyobb
kapásokat, addig is kikapcsolódva a
napi gondokból a friss és jó levegôn. A
tó körül több lemezhordót helyeztek el
hulladékgyûjtônek. Sajnos egyesek úgy
oldják meg a szemétürítést, hogy a tóba
vagy annak környékére öntik a hordók
tartalmát. A hordót hol ellopják, hol a
tóba dobják. A napokban a PET palackok mellett padtetôk és ajtólapok úsztak a tó vizén. Mivel lábuk nincs, maguk nem mehettek, vihar nem volt,
csakis úgy dobhatták bele ôket. Hogy
miért? Tudja valaki a választ?
A tavalyi árvíz a park nagy részét is elborította. Sok fa és sövény kipusztult. A falunap elôtt a száraz fák és bokrok nagy
részét sikerült kiszedetni. A nyáron sokat dolgoztak a közmunkások, hogy az
elburjánzott, bozótos részt rendbe tegyék, gaztalanítsák. Ismét egyre mutatósabb, vonzóbb a terület. De sajnos a régi
aszfaltos pálya mellé telepített padok is
útjában vannak valakinek (vagy vala-

kiknek). Leszedik vagy eltörik az ülôke
részt, pedig milyen jó ott megpihenni
egy meccs vagy séta után és az összejött
baráti társasággal, ismerôsökkel ülve beszélgetni.
Egyre többször veszik igénybe, illetve
bérbe a mûfüves pályát és elmondható, hogy kedvelt hely lett e hely, a tó és
a park környéke. Éppen ezért is indokolt, hogy jobban vigyázzunk rá. A szemetet a gyûjtôkbe tegyük, s ha valaki
megfeledkezne magáról és a környezet
védelmérôl figyelmeztessük rá. Annak
érdekében, hogy még tisztábbá, kellemesebbé váljon, többek javaslatára a tavasz
elején önkéntes munkát szervezünk.
(A pontos idôpont az újságban és a
hirdetôkön lesz közzétéve.) Jó lenne a
pálya melletti padokat is rendbe hozni,
a hiányzó részeket pótolni. Ha valakinek van ilyen célra alkalmas anyaga és
fel tudja ajánlani, akkor meg is megvalósulhat. Addig is gyûjtsük az ötleteket,
javaslatokat a jó megoldásokhoz!
A
képviselô-testület
folyamatosan
törekszik és keresi a lehetôséget Baracska fejlesztésére, a falu képének alakítására. De sajnos vannak, akiknek éppen
ellenkezô az elgondolásuk és a cselekedetük.

Hosszú várakozás után készült el az
Országúti fedett buszváró a hegyi
részen. Az idei költségvetésbôl került
kifizetésre. A nyári szünet után alig
kezdôdött el a tanítási idôszak, mikor
a kora reggel utazók észlelték, hogy az
éjszaka folyamán eltûnt a váró hátulja.
(Leszerelték, ellopták.)
A nyár folyamán több kárt is okoztak
azok a látogatók, akik nem jó szándékkal mentek az iskola mögötti területre.
Bedobtak pár ablaküveget, a gyermekek számára készített fedett részbôl a
pihenô, illetve ülôhelyként szolgáló farönköket elvitték a helyérôl, felfeszítették a tárolót.
A Váli-víz medrének kitisztításával sokan megnyugodtak, hogy most már egy
nagyobb vízmennyiség is le tud folyni
benne, nem kerül veszélybe a kertjük.
(Mert lehet még csapadékosabb idôjárás
is.) De miért kell mesterséges akadályokat képezni? Mit keres, hogyan került
a nagy szalmabála a Váli-víz medrébe?
Az iskola területe a Templom utca felöli
részen kerítéssel, kapuval ellátott. A
zárt kapun, kerítésen történô bemászás
birtoksértést jelent, ami büntethetô.
Ugyanez vonatkozik a zárt mûfüves
pályára is!

Szelektív hulladékgyûjtés
Mint már korábban is hírül adtuk, az
idei évben bôvült a „házhoz menô” szelektív hulladékgyûjtésbe bevont utcák
száma. Így a Fehérvári, Országút, Rákóczi, Temesvári, Templom és Tompa
utcák összesen 405 ingatlanától viszi el
havi egy alkalommal a hulladékszállítást
végzô cég a mûanyag zsákokba gyûjtött
PET palackokat, egyéb mûanyag flakonokat és a kötegelt újságokat, papírokat. Azonban sok ingatlan tulajdonosa nem él ezzel a lehetôséggel, inkább a

központi szelektív hulladékgyûjtôkhöz
viszi, vagy a háztartási szemét közé
rakja azokat. Pedig közös érdek lenne,
hogy a házhoz menô szelektív gyûjtésbe
kapcsolódnának be az adott utcák lakói
a következôk miatt:
– Az így összegyûjtött mûanyag és
papírhulladékkal kevesebb mennyiségû
lenne az elszállított háztartási hulladék,
aminek elhelyezéséért a szállítást
végzônek is fizetni kell, ami az évi
szállítási díjban jelentkezik.
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– Településünkön kevés a
szelektív hulladékgyûjtô,
ezért inkább azok számára
kellene szabadon hagyni,
akik még nem vehetik
igénybe a házi gyûjtés
lehetôségét, illetve onnan
történô elszállítását.
– A szelektíven gyûjtött
anyagok nagy része újrahasznosítható,
kevésbé
szennyezi a környezetet.
(Nem véletlen, hogy egyes
áruházláncoknál már nagyobb tételekben vagy darabonként is leadhatók a
PET palackok és fémdobozok, s fizetnek is érte.)
Sajnos a központi szelektív hulladék
gyûjtôket se mindenki a rendeltetésének megfelelôen használja. Van, amelyiknek eltörték a tetejét. (Pótlása költséget jelent az önkormányzatnak.) Van,
aki mindenfajta szemetet bele és mellérak, pedig az tilos! (Ha sikerül felderíteni a tettest, szabálysértési eljárás
kezdeményezhetô, amire tudomásom
szerint már volt is példa.) Azt megértem,
hogy aki már külön-külön összegyûjti a

papírt, üveget, mûanyagot és elviszi a
központi szelektívgyûjtôbe, az akkor
se akarja visszavinni, ha a gyûjtô éppen
tele van. De jó lenne, ha már éppen úgy
adódott, akkor oly módon helyezné el
a gyûjtô mellett, hogy az ne terüljön
szét. (Pl. összekötné a zsákot.) Ugyanis
a szétgurult és dobált hulladékot a szállítónak nincs ideje összeszedni és nem
is feladata. Viszont balesetveszélyes és
szemetessé teszi a környéket. Nem hiszem, hogy ilyen szemétdombot kellene
csinálni a falu központjában lévô sze-
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lektív gyûjtôk körül, mint a mellékelt
képen látható.
Fentebb írt utcák lakói közül, akik csak
azért nem gyûjtik a PET palackokat
zsákban, mert nem rendelkeznek
olyannal, amit a VHG annak idején
eljuttatott hozzájuk (átlátszó és felira
tos) 1–1 db-ot személyesen átvehetnek
a körjegyzôségi hivatalban. A szállító
annyi üres zsákot ad utána, ahány teli
zsákot elvitt az ingatlan elöl.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Október 1. Idôsek Világnapja
Elmúlt egy újabb esztendô,
Történt jó is, rossz is, elegendô.
Idôsebbek lettünk egy évvel,
ôsz hajszálunk gyarapodott szépen.
Gondoljunk az idôsekre,
kik elôttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük ôket!
Tiszteljük a sok-sok munkát,
törôdést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.
Szép korúak, örök fiatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!
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FALUHÁZBÓL JELENTJÜK
Bár már itt van az ôsz, de még javában dúlt a nyár, amikor
a filmklub tagokkal, kicsikkel és nagyokkal, „szakmai”
kirándulást tettünk a Magyar Televízió székházába.
Az MTV lehetôséget ad bárki számára, hogy egy interaktív
ismeretterjesztô túrán vehessen részt. Így ismerhettük
meg a televíziózás történetét, megnézhettük a kelléktárat,
mûtermeket, és még egy kis híradót is készíthettünk
a stúdióban. (1–2. fotó) A maradék szabadidônket az Óbudai
sziget csúszdaparkjában töltöttük. (3. fotó)
A filmklub nyáron kertmoziként mûködött, a faluház udvarán
a szaletli alatt vetítettünk, szeptembertôl újra bent folytatjuk,
24-én a Rió címû animációs filmmel.
További vetítések:
FILMKLUB – 16 óra
Október 16. Halálos iramban: Ötödik sebesség
(2011-es film)
Október 29. A király beszéde
(2011-es Oscar-díjas film)
Ringató sorozatot szervezünk a Baba-Mama klubbal
közösen, önkormányzati támogatással. A Ringató három év
alatti kicsiknek és szüleiknek, Kodály módszereken alapuló
jogvédett zenés, dalos, játékos foglalkozás. Aki tartja, Fiskus
Olga, igazi mestere a témának. Az elsô alkalmat szeptember
15-én tartottuk, ahova húsz anyuka/apuka hozta el kicsinyét.
(4. fotó) Legközelebb október 13-án, 9.30-kor lesz Ringató!
Csütörtökönként 19 órától Somogyi Bea tornáztatja a
baracskai lányokat-asszonyokat, szombatonként délután
kettôtôl a kézimunkázóké a terep.
Októberben a hétvégék mozgalmasak lesznek a Faluházban.
8-án szüreti mulatságok; 15-én élôzenés táncházban
tanulhatjuk a népi tánclépéseket; 21-én (pénteken) az október
23-ai, 22-én pedig az idôsek napi ünnepség lesz megtartva.
Az eMagyarország Pont (Teleház) minden nap délután
és szombaton délelôtt nyitva tart, ahol/amikor nem csak
számítógépezni, hanem ping-pongozni, csocsózni is tudnak a
látogatók.
Legutóbbi cikkemben kissé elszomorodva adtam hírt arról,
hogy milyen rongálások történnek a Faluház környezetében.
A szaletli nád szélvédôjét le kellett szerelni, mert teljesen
tönkrement. Majd veszünk másik nádszövetet és társadalmi
munkában újra elkészítjük. A kár több ezer forint, plusz
a társadalmi munka. Nem szûnt meg a kártevés ezzel, ugyanis a
faluház oldaláról, az eresz alól ellopták a gázcsövet, így most
éppen nincs gáz az épületben. A kár több százezer forint.
A feljelentést megtettük. Reméljük, még a hideg beállta
elôtt sikerül pótolni, hogy tudjunk fûteni. Elég elszomorító,
hogy ilyenek történnek. Ôsszel mindig megszaporodnak
a bûncselekmények, betörések, besurranások. Vigyázzunk
értékeinkre!
Vasvári Béla
Faluházigazda

1. A kamerák kereszttüzében…

2. …és a vágópult mögött

3. Az Óbudai sziget csúszdaparkjában

4. Ringató foglalkozás a Faluházban
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ISKOLA
2011. szeptember 1-jén ismét megkez
dôdött a tanítás iskolánkban. A 20112012-es tanév beköszöntött…
Boriszov Zoltán polgármester úrral, és
meghívott vendégeinkkel, szülôkkel és
pedagógusainkkal együtt gyönyörködhettünk ezen a szép szeptemberi reggelen az ünneplôbe öltözött tanulóinkban.
Nagy öröm volt számunkra a kis
elsôsök érkezése, akiket oly nagy szeretettel vártunk mindannyian. Ebbe az
évfolyamba 6 fô kajászói gyermek is érkezett. A szülôknek köszönjük a bizalmat, hogy a mi iskolánkat választották.
Külön köszönet minden megjelentnek,
hogy jelenlétükkel figyelmet szenteltek
tanulóink és az iskolánk iránt.
A tankönyvárusítás és a tanévnyitó során már tájékoztatást adtam arról,
hogy az egyes tankönyvcsomagok ára
évfolyamonként mit takar. 5. osztálytól az atlaszok, nyelvkönyvek, felmérô
füzetek azok amelyek megemelték a
csomag árát.
Nevelôtestületünk döntést hozott arról, hogy az idei tanévtôl az ingyenes
tankönyvek egyes kiadványait könyvtári állományba helyezzük. A munkafüzeteket nem, viszont az irodalmi olvasókönyveket, történelem, matematika,
földrajz, biológia, fizika és kémia tankönyveket év végén le kell adni az ingyenes tankönyvre jogosult tanulóknak, melyrôl külön levélben értesítettem a szülôket. Így több éven át használható lesz az ingyenes tankönyv, az
állami normatívából pedig támogatni
tudjuk az ingyenes tankönyvre nem jogosult tanulókat. Szüleiknek nagy segítség lesz, hiszen „fizetôsként” például egy és két gyermek esetében igen sok
és megterhelô a fizetnivaló.
Az emberi élet egyszeri, megismételhetetlen és pótolhatatlan. Ránk pedagógusokra a Szülôk legnagyobb kincsüket, gyermekeiket bízzák. Tanulóink létszámának emelkedése, az épületszárnyak, a nagy udvar, a park, tó,
számos veszélyforrást rejteget. A tavalyi tanévtôl a hatékony és zavartalan
munka érdekében portaszolgálatot biztosítottunk, hogy a gyermekeket egész
nap biztonságban tudhassuk. Ezt a rendet továbbra is fenn tartjuk.

Ezért kérem a Szülôket, hogy tartsák
tiszteletben a tanítási idôt. Gyermekeik tanítója, tanára készséggel rendelkezésükre fog állni az elôre megbeszélt
idôpontban tanítás után, fogadóórákon
és szülôi értekezleteken továbbra is.
Ezeket a szabályokat Házirendünk meghatározza, melynek betartása, betartatása mindannyiunk számára kötelezô.
Ismételten kérek mindenkit, hogy gépkocsival semmiképp ne hajtsanak az
udvaron tartózkodó gyerekek közé.
Nagy örömünkre a baracskai Önkor
mányzat segítségével parkoló épül az
iskola közvetlen bejáratánál. Több éve
fennálló problémánk oldódik meg ezzel.
Jól felkészült, gyermekeket és hivatásukat szeretô pedagógustársaim mindent
meg fognak tenni annak érdekében,
hogy az iskola a legfontosabb feladatát,
a nevelô-oktató munkáját jól teljesítse.
Ennek biztosítékaként folytatjuk 1.
osztálytól 7. osztályig bezárólag a kompetencia alapú oktatást, mely teljes
módszertani megújulást jelent nevelôoktató munkánkban immár 3.éve.
A TIOP-1.1.1-07/1.2008-0376 azonosítószámú Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címû pályázat intézményünkben sikeresen megvalósult.
Iskolánk jelenlegi informatikai eszköz
ellátottsága ezen pályázat keretein belül jelentôs fejlesztésen ment keresztül.
Hét tanteremben került felszerelésre a
digitális tábla, valamint számítástechnika termünk 6 db új számítógéppel
lett gazdagabb.
Projektzáró-átadó ünnepélyünk 2011.
június 24-én volt, ahol egyben szakmai
bemutatót is tartottunk.
Folytatjuk az úszásoktatást felmenô
rendszerben a 3. 4. és 5. osztályokban.
Az ingyenes gyümölcsprogram az alsó
tagozatban folytatódik.
A zenei oktatásra jelentkezni kell, a beíratást majd a zenetanárok végzik.
A következôkben ismertetem az osztályokat és az osztályfônökök nevét.
1.o.
Homoki Zsuzsanna
2.o.
Vranekné Járányi Csilla
3.a
Szôlôsyné Nagy Melinda
3.b
Moharosné Benkô Ágnes
4.o.
Borsóné Molnár Szilvia

5. o.
6. o.
7. o.
8. o.

Simon Judit
Kremnitzky Dóra
Székely Miklósné
Gráczer László

Iskolánk nevelôtestülete 22 fô pedagógussal látja el a nevelô-oktató munkát.
Tavalyi tanulói létszámunk 180 fôrôl
185 fôre emelkedett.
Igen magas a napközbeni ellátottaink
száma, idén is 3 csoportban látjuk el
ezt a munkát. Alsó tagozatban Schaffer
Ferencné, Nyárainé Boromisza Klára,
felsô tagozatban Gráczer László.
Személyi változások történtek:
Pályáztatás útján nyert felvételt Mar
kovics Ágnes rajztanár, Krúdyné Kaposvári Ágnes biológia tanár és Kárpáti Zsolt angol tanár.
Ettôl a tanévtôl igazgatóhelyettes
Kremnitzky Dóra.
Pedagógustársaimmal azon leszünk,
hogy a ránk bízott gyermekekkel a legjobb tudásunk szerint törôdjünk.
Július közepétôl szorgos kezek azon
munkálkodtak, hogy szép, tiszta iskolában tanulhassanak gyermekeink. Itt köszönöm meg a baracskai Önkormányzatnak, aki a felújítást munkaerôvel segítette. Kifestésre került a tornaszoba,
folyosó és öltözôk, valamint a felsô tagozat épületében a folyosók, mosdók,
az alsó tagozat épületében a mosdók.
Az alsó tagozat folyosóját kollégáim által készített festmény díszíti.
Köszönöm pedagógustársaimnak a termek rendbetételét, dekorálását.
A tanulóknak vigyázniuk kell a termek tisztaságára, megóvni a szándékos rongálástól és meg kell becsülniük, ellenkezô esetben felelniük kell tettükért.
Továbbra is megoldott az annamajori, a
kajászói és a külterületen lakó gyermekek utaztatása.
Partneri elégedettségi mérést végeztünk
májusban, melynek eredményeirôl az
alábbiakban olvashatnak.
Elemzés-értékelés- intézkedés
• A partneri elégedettségmérést az intézmény minôségirányítási programjának megfelelôen végezzük.
• Ebben a tanévben új mérôlapokat ké-
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szítettünk annak reményében, hogy
ezek az elôzôeknél könnyebben megválaszolhatók és feldolgozhatók.
• Minden tanévben megkérdezzük az
5. és 7. osztályos tanulókat és szüleiket, valamint a 3. osztályosok szüleinek véleményét is kikérjük. A fenntartó és a nevelôtestület véleményének
felmérése ebben a tanévben nem volt
esedékes.
Értékelés
1. A felmérés a hetedik osztályosok körében érdektelenség miatt meghiúsult,
a kiadott kérdôívekbôl egyetlen darabot sem kaptunk vissza.
Intézkedés
Tanulság a következô évekre, hogy a
problémás osztályoknál jobban oda kell
figyelni, nyomatékosan fel kell hívni a
figyelmet, esetleg korábbi idôpontra
tenni a mérést.
2. A másik két osztály
(3.és 5.)
együttmûködônek bizonyult, a kiadott
lapokat hiánytalanul visszakaptuk.
A szülôk válasza alapján elmondható,
hogy általában a jó megközelíthetôség
miatt, a helyben lakók, vagy az iskolabusszal utazók választják iskolánkat.
3. Többségük terve, bejutni egy érettségit adó intézménybe.
Úgy látják, hogy ehhez elegendô segítséget nyújtunk. Oktatási céljainkkal
elégedettek.
4. Jó értékelést kaptunk minden olyan
kérdésre, mely a tanárok munkájára,
felkészültségére, elérhetôségére vonatkozik.
5. Ehhez képest gyengébben értékelték
az iskola tárgyi feltételeit, tisztaságát.
Intézkedés:
Lehetôségeinkhez képest törekszünk
a folyamatos fejlesztésre, meglévô eszközeink megóvására, felújítására. Terveink megvalósítását nemcsak a pénzhiány, de a rendszeres rongálások is
nehezítik. Ebben nem csak tanulóink
szándékos, vagy véletlen károkozása, de a délutánokat, hétvégéket az iskola udvarán eltöltô fiatalok idônkénti
vandálkodása is megnehezíti.
A szülôk és tanulók igényeinek is eleget
teszünk azzal, ha a 2011/12-es tanévben jobban odafigyelünk a magatartási problémák visszaszorítására. Többen
nagyobb következetességet, az iskolai
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dohányzás visszaszorítását, komolyabb
büntetést várnak tôlünk.
Intézkedés:
Szünetekben tanári ügyelet megerô
sítése, osztályfônöki feladat maxi
mális
teljesítése,
családlátogatás,
rendszeres kapcsolat a szülôkkel,
egészségmegôrzéssel, bûnmegelôzéssel
kapcsolatos tudnivalók elôtérbe helyezése, szabadidô hasznos kitöltése, tanulószobai foglalkozás, gyermekvédelmi
feladatok ellátása
6. Kevésnek és nem elég változatosnak ítélik meg a szakköröket, sportolási lehetôségeket.
Intézkedés
Ebben igazodnunk kell a pedagógusok kötelezô óraszámához. Vannak kötelezôen indított szakköreink,
elôkészítôink. Rendszeresen igény mutatkozik a tanulószobára, korrepetálásokra. A szakkörök indítását a tantárgyfelosztáson kívül a lemorzsolódások ténye nehezíti. A szabadidôs programok szervezésében nagy súly nehezedik az osztályfônökökre és a diákönkormányzatot támogató kollégára.
Ezen munkából rendszeresen kiveszi
a részét az iskolai könyvtár, melynek
vezetôje vetélkedôkkel, vers- és mesemondó versenyekkel csalogatja a gyerekeket és szüleiket.
A tanulók válaszai alapján sajnálatosan elmondható, hogy sokan a televízió, számítógép elôtt töltik a szabadidejüket. Soha, vagy ritkán járnak csak
színházba, koncertre, kirándulni. Fontos feladatunknak tartjuk az igény kialakítását. Nem adjuk fel a színházlátogatások szervezését, annak ellenére,
hogy egyre nehezebb összegyûjteni 40
érdeklôdô tanulót.
Több válasz alapján is levontuk a következtetést, miszerint a szülôk nem minden esetben ismerik a házirendet, illetve az iskolánkban kialakult szokásokat.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk
ezek megismertetésére szülôi értekezleteken, nyílt napokon.
Bár a mérést új lappal végeztük, nagyvonalakban összevethetô a korábbi években kapott eredményekkel. Ez
alapján elmondható, hogy a szülôk
és tanulók véleménye nem igen változott. A tanulókra igaz, hogy a felsô tagozatban már kritikusabban szemlélik
az épületet és a környezetünket, illet-
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ve megjelenik egy-egy dacos tanuló, aki
láthatóan bosszúból, vagy talán dacból
tölti ki a kérdôívet, így nem sokat segíti
az értékelô munkáját.
A mérôlapokat Simon Judit, a Minôség
irányítási
Csoport tagja elemezte,
az összegzést Kárpáthegyi Józsefné
igazgató végezte. A visszajelzéseket a
nevelôtestület megismerte.
Az intézkedési terv megvalósítása minden pedagógus munkakörben dolgozó
számára kötelezô érvényû, ellenôrzése
az igazgató feladata.
A következôkben tájékoztatást adok a
tankötelezettség elmulasztásának kö
vetkezményeirôl:
A szülôk kötelesek kiskorú gyermekük
taníttatásáról gondoskodni. A szülô
felel azért, hogy tanköteles gyermeke a megfelelô szintû képzésben részt
vegyen, ennek elmulasztása esetén
felelôsségének vizsgálatára kerül sor.
Az iskolából való távolmaradás lehet
igazolt és igazolatlan. Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását
igazolnia kell. A szülô a tanévben 3 napot igazolhat. Betegség esetén kizárólag a háziorvos által igazolt, az iskola
pecsétjével ellátott tájékoztató füzetbe
fogadjuk el a mulasztás igazolását!
Ha a távolmaradást nem igazolják, a
mulasztás igazolatlan. Ha a diák egy
tanítási évben tíz óránál többet mulaszt
igazolatlanul, az iskola igazgatója köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzôt.
Eseménynaptárunkat továbbra is honlapunkon találják meg: www.kfai.extra.hu
Következô programjaink:
• Október 4.  (kedd) Benedek Elek mesemondó verseny (alsós)
• Október 5. (szerda) Benedek Elek
mesemondó verseny (felsôs)
• Október 8. (szombat) 13 órától Szüreti felvonulás, kézmûves foglalkozás,
vásár, mulatság
• Október 12 és 13.  (szerda és csütörtök) Udvartakarítás
• Október 21.(péntek) 1956-os Forradalom ünnepe – 8. osztályosok mûsora
a Faluházban – Gyertyagyújtás a Kozma sírnál
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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ÓVODAI HÍREK
Óvodánkba beíratott gyermekek száma a 2011/2012-es
nevelési évben 102 fô.
Az intézményünkben dolgozók, óvodai csoportok, csoportlétszámok:
• K is- középsô (MACI) csoport:
27 fô
óvónôk:
Szeles Imre Zoltánné
Kedu Józsefné
dajka:
Mészáros Sándorné
• Vegyes (ALMA) csoport:
26 fô
óvónôk:
Kupiné Böcsödi Ildikó
Mészárosné Giricz Marianna
dajka:
Huszárné Markovics Erzsébet
• Nagy- középsô (KATICA) csoport:
26 fô
óvónôk:
Kiss Józsefné
Radicsné Bakonyi Beatrix
dajka:
Radványiné Pauer Tünde
• Nagy csoport (PÖTTYÖS LABDA):
23 fô
óvónôk:
Szmollényné Vasányi Rita
Végi Péterné
dajka:
Molnár Jánosné
Csapóné Magyar Szilvia óvodatitkár.
Kiss Krisztina logopédus.
Az intézményünkben biztosított kötelezô foglalkozásokon
kívüli foglalkozás: gyermektánc (térítésmentes). A foglalkozást
tartó személy neve: Végi Péterné.
Nevelési idôn kívül hitoktatás is zajlik óvodánkban, Dombi
Ferenc lelkipásztor vezetésével.

Rendezvények, ünnepek, ünnepélyek, jeles napok óvodánkban:
– Egészségnap (október)
– Márton napi szokások (november)
– Mikulás ünnepség bábozással (december)
– Karácsonyi
munkadélután
szülôkkel,
gyerekekkel
(december)
– Farsang, dramatizálás szülôkkel (február)
– Kiszehajtás, zöldágjárás (február)
– Március 15-i megemlékezés (március)
– Táncház (május)
– Nagycsoportosok kirándulása (május)
– Gyermeknap (május)
– Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása, anyák napi
megemlékezés (május)
– Családi délután a Faluházban (szülôi szervezet, alapítvány
és az óvoda közös rendezvénye)
Végi Péterné
tagóvoda vezetô

EGYHÁZI HÍREK

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója

Székesfehérváron mostantól együtt
tisztelhetjük az elsô magyar szent királyi
családot
Spányi Antal székesfehérvári püspök
atya kérésére Wilhelm Schraml passaui
megyés püspök
Boldog Gizella
ereklyéjét ajándékozta a székesfehérvári

egyházmegyének. A Család Évében így
Szent István király, Boldog Gizella és
Szent Imre herceg ereklyéje találkozott.
Szent István halála után a kedvezôtlen
politikai események sok szenvedést
okoztak az özvegy királynénak, Gizellának. Néhány év múlva nem maradt
más választása, udvartartásával együtt
vissza kellett térnie szülôhazájába. El
kellett hagynia Magyarországot, vele
együtt fia és férje sírját is Székesfehérváron. Imáiban azonban sokat könyörgött
a pogánylázadásoktól, trónviszályoktól szenvedô magyar népéért. A passaui
Niedernburg kolostor fônöknôjeként
halt meg 1060 körül, s a niedernburgi
templomban helyezték örök nyugalomra. Szent István fejereklyéje az idôk során Raguzába került, ahonnan Mária
Terézia hozatta vissza 1777-ben. Szent
Imre csontereklyéje pedig Aachenbôl
érkezett vissza Székesfehérvárra 1930ban.

2011.
szeptember
4-én
Boldog
Gizella ereklyéje – a passaui püspök
jóvoltából – Székesfehérvárra került.
Bérmálás
Örömteli, jelentôs esemény lesz októberben egyházközségünk számára a fiatalok bérmálkozása, melyre
Kápolnásnyéken kerül sor. A fiatalok
döntését folyamatos tanulás és szentmisére járás elôzte meg. A Szentlélek segítségével nem befejezni, hanem elkezdeni szeretnék nagykorú, keresztény életüket.
Hitoktatás
Szeretettel hívjuk és várjuk az
iskolásokat a plébániai hitoktatásra és a
bibliaórákra.
A hitoktatás rendje a templomi
hirdetôtáblán olvasható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig elôttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé.”
(Filippi 3,14)
Áldás és békesség minden kedves
Olvasónak!
Az elmúlt idôszakban – egyházmegyei
szervezésben – több, lelkileg építô alkalom kínálkozott gyülekezetünk tagjai számára. Augusztusban a VIFI-n (ifjúsági tábor) vettek részt fiataljaink,
akik annyira jól érezték magukat a színes programok között, hogy már jelezték: jövôre is szeretnének menni.
A szeptember hónap elôször a presbiter testvéreknek nyújtott lelki felfrissülési lehetôséget, Egyházmegyei Presbiteri Konferencia keretében. Itt, készülve az idei általános tisztújításra (presbiter-választás), ehhez kapcsolódó, tanulságos elôadásokat hallhattunk – amiket
azután meg is beszélhettünk. Szeptember 18-án, vasárnap délután a gyúrói
gyülekezet örömében osztoztunk, amikor ünnepélyesen és hivatalosan is beiktatták tisztébe nagytiszteletû ifj. Kádár Ferenc lelkipásztort. Jó volt együtt
lenni, együtt örülni! Október 1-jén As�-

szonykonferenciára került sor Gárdonyban. A programkínálatot látva (hiszen e
cikk írásakor még szeptembert írunk)
reméljük, hogy a részt vevôk innen is
„tele szatyorral” jönnek haza. Végül, de
nem utolsó sorban október elsô hétvégéjén immár harmadszor hirdetik meg
gyülekezeti tagjaink számára a Mátraházi Konferenciát, melynek már a címe
is sokat sejtetô: „Karbantartás”.
Természetesen minden alkalom nyitott,
„Deo Volente” jövôre is lesz, bárki
jelentkezhet, aki kedvet kapott és
szeretné maga is kipróbálni, netán lelki
megpihenésre és feltöltôdésre vágyik.
Most pedig tekintsünk a jövôbe, hiszen
október hónapban elkezdôdnek a
hittanfoglalkozások mind az óvodában,
mind az iskolában. Aki még szeretne
jelentkezni, de lekéste a kiadott listát,
a fenti telefonszámon megteheti.
Idôpontok
tekintetében
kérem,
figyeljék a kitett hirdetéseket! Külön

felhívom a figyelmet a konfirmáció
elôkészítô alkalmakra, mely már néhány
éve két éves! Még lehet érdeklôdni és
jelentkezni. Természetesen most is
gondolunk azokra is, akik nem a helyi
iskolába járnak. Nekik – mindenkivel
együtt – a vasárnapi gyermek-isten
tiszteleti alkalmakat ajánljuk. Az idei
tanévben, bôvítve a családi isten
tiszteletek lehetôségeinek sorát, új
formában: kéthetente, vasárnap 10 óra
kor. Célunk, hogy a család apraja-nagyja
együtt jöhessen istentiszteletre. Az elsô
alkalom október 16-án lesz!
Külön hirdetem, elsôsorban gyülekezeti
tagjainknak, hogy november közepén
Egyházközségi Közgyûlést (!!!) tar
tunk, melynek célja a presbiter-válasz
tás. Figyeljük az ezzel kapcsolatos
híradásokat!
Hivatali ügyelet idôpontjai: hétfôn
és szerdán 9 órától 10 óráig; kedden
és csütörtökön 17 órától 18 óráig.
Szükség esetén egyéb idôpont telefonos
egyeztetés alapján!
Dombi Ferenc
ref. lelkipásztor

BARACSKA ÉRTÉKEI ÉS ÉRDEKESSÉGEI

CSEPKE TIBOR díszbaromfi tenyésztô és
HORVÁTH ATTILA díszmadár tartó
Faluhelyen, így Baracskán is általános, hogy tyúkok és kakasok kapirgálnak
az udvarban, azonban Csepke Tibor és Horváth Attila udvara különleges,
hiszen nem mindennapi szárnyasok láthatók náluk. A díszbaromfi- és
díszmadártartás szépségérôl, kihívásairól beszélgettem velük.

Kezdetek
Csepke Tibor és Horváth Attila is Ba
racskán (illetve Annamajorban) nôttek
fel, s mindketten gyermekkoruk óta közel állnak a madarakhoz, szárnyasokhoz.
Attila egész környezete kínálta a mintát: „Gyerekkorom óta madarászom. A
szomszédunkban mindig galambok voltak, vadkacsák, gyöngyösök, pulykák.
Édesanyám – amióta az eszemet tudom – baromfikkal foglalkozott keltetés
szinten, volt nagy keltetôgépük. Jártuk a
mezôt, édesapám kaszáláskor talált fá-

cántojást, beraktuk a keltetôgépbe. Megtetszettek, hogy milyen szépek.” Neveltek már több madarat, köztük baglyot,
egerészölyvet. Ha beteg madarat hoztak
hozzájuk, meggyógyították.
Tibor a tanulmányait a baromfitartás területén végezte: „Baromfitenyésztônek
is tanultam. Végül is egy percet nem dolgoztam a szakmában, a budafoki feldolgozóban kezdtem el dolgozni. 2003-ban
Attilával hozattam elôször itáliai tyúkot a monori börzérôl. ô olasznak hívta. Akkor még kezdô voltam, nem foglalkoztam úgy a színekkel.”

Fajták
Attila lelkesen sorolja, mennyiféle díszmadara van: nyolcféle fácán, díszrécék,
vadkacsák, fürjek, törpe cochinok és papagájok alkotják az állományt.
Tibornál elsôre úgy tûnik, hogy az itáliai
tyúk az egyetlen díszbaromfi, azonban
ahogy meséli, neki 11 különféle színû
itáliai tyúkja van, a bejegyzett 27
színbôl.

Büszkeségek
Amikor arról kérdeztem ôket, hogy kinek mi jelent sikerélményt a tevékenységében, Attila szerényen megjegyezte: „Minden sikerélmény, ami kicsi és
felnô. A tojásrakáson, a keltetésen keresztül a nevelésig, én ott vagyok végig.” Tisztában van a díszmadártartás
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Horváth Attila és gyönyörû díszmadarai
mesterséges és korlátozott körülményeivel: „Ugyan megvan nekik a költôhely,
s van madár, amelyik meg is kotlik, a tojásokat én el szoktam venni tôlük, beteszem keltetôbe, és én keltetem ki. Minden madárnak sokkal több szabadságra lenne szüksége. Ez ott lenne az igazi.”
Kiállításra, versenyekre nem jár,
egybôl utal is arra, hogy az Tibor
asztala. Tibor pedig büszkén osztja
meg velem egyik legnagyobb élményét:
„Rákoskeresztúron a porcelán kakasom
kiállítás gyôztes lett 2008-ban. Ez
egy színváltozat: csokibarna alapon
fekete-fehér pettyezett. Kecskeméten
szintén az nyert.” Rákoskeresztúrra egy
mezôgazdasági agrármérnök nevezte
be, aki 45 éve tenyésztett itáliait. Tibort
megkértem, mesélje el, hogy is néz ki
egy ilyen kiállítás, s hogy történik a
bírálás: „Volierek vannak vagy egyedi
ketrecek, ahol egy kakas van kiállítva.
A volierekben pedig családok: kéthárom tyúk és egy kakas. Meg vannak
sorszámozva, a bírók pedig bírálják. Van
egy bíráló lap, rajta van, hogy annak a
fajtának mik a követelményei, s ráírják,
hogy a kiállított madár minek felelt
meg, mire figyeljünk oda. Általában a
csôrt szokták nézni, a tarajt, a lábszínt,
hogy milyen a tollazata, mennyire ép,
mennyire van tiszta helyen tartva.”
Lelkesen teszi hozzá: „A kékeim is jó
helyezést értek el. 95 pont alatt nem
kapott egyik sem. 93 pontig jó, az
már valamire való állat. Úgy szokták
mondani tenyésztôk között, hogy van
nevünk. Ha kimegyek a monori börzére,
sokan ismernek. Tudják, hogy a Csepke
Tiborhoz kell menni…”

A hobbi szépsége
Attila és Tibor számára ez a tevékeny-

ség hobbi. Rendszeresen kijárnak a börzére, s az abból származó bevételt vagy
cserét hobbijukra fordítják. Attila számára a díszmadártartás kikapcsolódás: „Nyugodtságot ad. Munka után
gôzkieresztés.”
Tibort a dísztyúk nevelés elsôsorban
gyönyörködteti: „Maga az állat szép.
Azt szokták mondani, hogy a jó gazda
szemmel hizlalja az állatot. Aki szereti
az állatokat, az biztos, hogy örömét
fogja benne lelni. Nagyon sokan viszik
a kakasokat is sima udvarra, mert hogy
szépek.”

A tenyésztés kihívásai
Tibor számára a tenyésztésnél fontos
a mérce, tudatosan neveli dísztyúkjait:
„A törzsállománynak valót meghagyom, s ami hibás, azt szelektálom. Napos kortól egészen 18 hetes koráig vakcinázom ôket, pestisre, himlôre, stb. Ezt
el kell végezni, ahogy kérik is az orvosi igazolást.”

Csepke Tibor kupáival

2011. október
Azonban a díszállattartásnak is megvannak a maga nehézségei: „Több állat van,
olyan nincs, hogy egy betegség ne üsse
fel magát. Berepül egy veréb vagy egy
galamb, a bélsarat felcsípi a madár, és
ott van a fertôzés” – magyarázza Tibor.
Attila is a betegséget emeli ki, mint egyik
fô küzdelmet: „Különféle betegségek,
különbözô madaraknál. Mondta is a
doktor úr, hogy több alfaja van, nem
mindenféle antibiotikum kezeli. Inkább
vigyük el a madarat, ô kenetet vesz, a
baktériumot kitenyészti, és megpróbálja
elpusztítani. Valakinél beválik egy
antibiotikum, valakinél, nem. Nem
mindegy, milyen madár. Most is van
beteg madaram, amit antibiotikummal
kezelek. Egy érdi állatorvos, aki
fácánspecialista, kenetet vett az egyik
fácántól, annak az eredményét várom.
Most még csak találgatok egyelôre
– Murphy törvény: pont a legszebb.
Ne betegedjen meg az se, ami nem a
legkedvesebb, de ez borzasztó. Hogy
nem tudok rajta segíteni.”
Attila másik nagy küzdelme, a rágcsálóirtás: „volierekben vannak a madarak,
van téli és nyári szállás. Egybe van kötve. Ezek úgy vannak megépítve, hogy
ide rágcsáló nem fér be. A patkány, az
borzasztó egy állat. Az egyszerûen felrágja magát a betonból is.”

Jövôbeli tervek
Kérdezôsködtem a jövôbeli terveikrôl
is. Tibor éppen az országos kiállításra
készül, amit Dabason rendeznek meg.
Próbálkozott önálló színképzéssel, de
az elég összetett folyamat: „Mindig
a harmadik generációnál jön ki a
tiszta szín. Ha lehetôségem lenne,
mind a 27 szín meglenne. Szeretnék
Németországba is kimenni egyszer.”
Még kétféle dísztyúk jöhet számításba
a késôbbiekben: „a wyandotte, az nem
produkál ennyit és nem olyan elterjedt.
Még a vorwerken gondolkodom, az
hasonló az itáliaihoz. Csak egy szín
van.”
Attilának nincsenek ilyen ambíciói, ô
hobbiját tekintve révbe ért: „Én már
elértem, amit akartam. Bárkinek nagyon
szívesen adok tanácsot, segítséget, ha
ilyennel akarnak foglalkozni, jöhetnek
hozzám nyugodtan. Megtalálnak, a
kapu nyitva áll.”
Vasváriné Édl Ágnes

2011. október
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Hétköznapi kémia
Sorozatom elsô részében a pipereszekrényben való kutakodás folytatását ígértem,
de tekintettel az aktualitására, a borospincékbe invitálom a kedves olvasókat!
Ilyenkor ôsszel fontos munka a szüret. Vajon gondolunk-e arra, mi köze van a borászatnak a kémiához? Bizony nagyon sok: a bor
kémiai összetétele határozza meg annak minôségét. Kémiai
szempontból a bor több száz szerves és szervetlen vegyület,
illetve kolloid oldata.
A legnagyobb mennyiségben megtalálható alkotórész a víz.
A további összetevôk közül a legfontosabbak az alkoholok,
szénhidrátok, szerves savak, a szín -, íz- és aromaanyagok.
Szüret után a szôlôlé nem sokáig marad friss, mert a levegôben
nagy számban jelen lévô és a szôlôszemek külsejérôl az italba
kerülô élesztôgombák hatására megindul a szeszes erjedés,
mely során a szôlôcukor szén-dioxiddá és etanollá (C2H5OH)
alakul át. Amikor az alkoholtartalom eléri a 14–18 %-ot
leáll az erjedés. Ezek az organizmusok leülepszenek az edény
aljára, és egyéb szennyezôdésekkel keveredve seprô névre
hallgatnak.
A must erjedésekor keletkezô szén-dioxid egy színtelen, szagtalan, levegônél nagyobb sûrûségû gáz, mely a pincét fokozatosan, észrevétlenül töltheti fel, nem kis veszéllyel fenyegetve
az óvatlan gazdát. A levegôben 10% fölötti koncentrációban
ugyanis már eszméletvesztést, majd fulladásos halált okozhat. Ennek ellenôrzésére égô gyertyát kell vinni magunk elôtt
úgy, hogy a gyertyát minél inkább az orrunk alatt tartsuk. A
gyertya elalvása szén-dioxid jelenlétére utal, ilyenkor a pincébe csak alapos szellôztetés után szabad lemenni. (Természetesen nem megfeledkezni a gyertyáról!)
A szôlô és a bor több összetevôje jótékonyan hat az immunrendszerre, a szôlô héjának ballasztanyag-tartalma segíti az emésztést, a bélmûködést, magjának olaja csökkenti a
vér koleszterinszintjét, a savak segítik az emésztést. A borok
kedvezô élettani hatásai azonban csak a napi maximum 2 dl
fogyasztása esetén érvényesek! A tartós alkoholfogyasztás

(2. rész)

szívizom-károsodást, bizonyos daganatos és májbetegségek
kialakulását okozhatja.
Szintén az erjedés során keletkezett etil-alkohol (kémiai nevén etanol) a bor egyik legjellemzôbb összetevôje, bizonyos
mértékben értékmérôje is. Kiváló oldószerként számos vegyület jelenlétét teszi lehetôvé, ezzel részt vesz az élvezeti
érték kialakításában. Ezen kívül a bor természetes tartósító
anyaga. Az etanol az egyik legerôsebb sejtmérgek egyike. A
sejtfalon átjutva – fehérjekicsapó tulajdonsága miatt – anyagcserezavarokat okozhat. Szervezetünk a májsejtek segítségével védekezik ellene. Lebontásakor elôször mérgezô acetaldehid keletkezik, mely gyorsan tovább oxidálódik. A méregtelenítés, az elfogyasztott alkohol mennyiségétôl függôen akár
6–12 óráig is eltarthat, miközben az alkoholos egyén igen cudarul érzi magát. A borban található egyéb alkoholok közül említést érdemel a metil-alkohol, amely a szôlô pektin
tartalmának enzimes bomlása útján keletkezik, és nagyobb
mennyiségben erôsen mérgezô. Megemlíthetô még a glicerin, amely vízzel és alkohollal korlátlanul elegyedik, és a bort
lággyá, bársonyossá, testessé teszi. Fontosak még a kozmaalkoholok, amelyek jelentôs szerepet játszanak a bor kellemes
illatának és aromájának kialakításában.
A szénhidrátok közül a borok többsége fôleg szôlô- és gyümölcscukrot tartalmaz. Mennyiségük alapján beszélhetünk
száraz, félszáraz, félédes és édes borokról.
A bor színének kialakulásában több vegyület is fontos szerepet
játszik. A szôlô zöld és sárga színét a karotinoidok, a kékszôlô
és a vörösbor színét pedig az antocianinok határozzák meg.
Ezek már a mustban is kimutatható, rendkívül érzékeny
anyagok, amelyek a körülmények megváltozására könnyen
átalakulnak.
A szerves savak a bor karakterét kialakító, tulajdonságait
meghatározó, továbbá védô hatást kifejtô alkotórészek. Ezek
közül a borkôsav, az almasav és a citromsav a szôlôbôl származik, míg a tejsav, a borostyánkôsav, az ecetsav és a hangyasav az erjedés során alakulnak ki. Ez utóbbiak nagyobb men�nyiségben a beteg borokban találhatók meg.
Simon Judit

Utcanévváltozás az APEH tartozók részére (?!)
Szeretném, ha tudnák, elôfordulhat,
hogy az APEH-tôl jött levelüket a postás
nekem hozza. Már 2 éve így mûködik!
Most, szeptember 2-án kaptam meg a 4.
levelet a Molnár u. 4-be, de a név mindig
más. Legutóbbi levél Láda Sándornak
jött. Fogalmam nincs ki ô? A posta sem
ismeri, ezért minden levél visszamegy.
Illetve egy levél tavaly ôsszel elkelt a
Fehérvári utcába. Azt gondolom, nem
véletlen, hogy ennyi levél jön, és az
összes az én címemre. Valaki Baracskáról

mozgathatja a szálakat az APEH felé,
vagy az APEH-nél baracskai dolgozhat.
Hogy ki az illetô, nem érdekel, de
az igen, mennyi pénzért csinálja? De
lehet, hogy csak szellemi leépülés áll a
háttérben? Mindegy. További jó munkát,
és jobbulást kívánok ennek a valakinek!
Ugye tudja, ebbôl nekem semmi károm,
de akinek a leveleit küldözgeti, ugyan
idôt nyer vele, de nem szabadul a fizetés
alól. Ráadásul késedelmi pótlék címen
kamatos kamatot kell fizetniük!

A fentiekrôl ennyit érdemes, csak
akartam, hogy tudjanak róla ilyen is
van újabban a faluban!
Más: temetôrombolás/lopás csökkentésére mégiscsak kellene temetôcsôsz!
Fogjunk össze! Lakosság–Önkormányzat–Egyház. Családonként 2–3 száz forintot csekken feladva, úgy mint a többi
szolgáltatásért (gáz, villany) fizetünk havonta. Minél többen beszállunk, annál
kevesebb jut egy fôre! (Csak egy ötlet!)
Szalai Lászlóné Máté Éva
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létrehozása, hogy a következô lépésben

2011. október
az e5 mezôt pedig a világos király védi.

Sakkozzunk!

Támadás, ütés, csere
Vegyük elô a sakktáblánkat, amit az 1.
részben leírtak szerint beszámoztunk
(sorokat) és betûvel (oszlopokat) jelöltünk.
Rakjuk fel a következô állást. Világos:
Kg3, Bf1, Hc5, Fa6, gy:a3,b2. Sötét:
Kh8, Bd1, Fd7, Ff6, gy:a5, b4, e4,
g7.Vizsgáljuk meg, ha egy báb a
következô lépésben ütheti valamelyik
ellenséges bábot azt mondjuk támadja.
A c5 mezôn álló világos huszár a d7
mezôn álló futót és az e4-en álló gyalogot
is támadja. Ez a kettôs támadás. Tehát
a világos huszár kiütheti a d7-en álló
futót. Erre válaszul sötét a bástyájával
ugyancsak kiütheti, az ütés után d7re kerülô világos huszárt. Minthogy a
futó és a huszár egyenlô értékû az ilyen
kölcsönös ütést cserének, tisztcserének
nevezzük. Gyalogcsere jöhet létre, ha
világos az a3-ról gyalogjával kiüti a b4
gyalogot, majd sötét az a5-rôl visszaüt
b4-re, vagy ha sötét van lépésben, a b4rôl kiüti a világos a3-on álló gyalogját,
az pedig visszaüt a b2 gyalogjával.
Ilyen esetben , amikor a megtámadott
báb ütésére az ellenfél hasonló ütéssel
válaszolhat, azt mondjuk, hogy a báb
védve van. A d7-en álló sötét futót
tehát védi a d1-en álló bástya. az f1en álló világos bástyát védi az a6-ról a
futó. A d1-en álló sötét bástya védtelen,
azonban megvédhetô, ha futója d7-rôl
a4-re lép. Ha világos f1-en álló bástyája
üti az f6-on álló futót és sötét utána a
g7-en álló gyalogjával leüti a bástyát,
akkor sötét szemszögébôl minôség
elônynek, a világos szemszögébôl
áldozatról beszélünk. Az áldozat lehet
gyalog, -tiszt, -bástya, -minôség, -vagy
vezéráldozat. A minôségelônyrôl és az
áldozatról a késôbbiekben bôvebben is
foglalkozunk.

Sakk, matt, a játszma feladása
A sakkjáték célja az ellenfél királyának
elfogása, megtámadása. Olyan helyzet

kiüthetnénk az ellenfél királyát. ezt az
állást sakknak nevezzük. tegyük fel a
táblára a következô állást. Világos: Kg1,
Vb5, Fc5, gy: f2, g2, h3. Sötét: Kf8,
Bc7, Hc8, gy: f7, g6, h6. Amint látjuk
ebben az állásban a sötét király sakkban
van, a világos futó álltal. A királyt nem
szabad kiütni. A megtámadását „sakk”
szóval kell jelezni. Mint már tudjuk,
hogy kiütni nem lehet, de sakkban sem
maradhat. A sakkot háromféle módon
lehet elhárítani.
1. A király ellép olyan mezôre, melyet
nem támad ellenséges báb. A felrakott
állásban a király kiléphet a sakkból
g8-ra, vagy g7-re. Nem léphet az e7-re,
mert a futó ezt a mezôt is támadja, sem
e8-ra, mert azt a világos vezér támadja.
2. A sakkot adó báb kiütésével is el
lehet a sakkot hárítani. A C7-en álló
bástya ütheti a sakkot adó futót.
3. A sakkot adó báb és a megtámadott
király közé állíthatunk valamilyen
saját bábot. Az állásunkba a bástyát
e7-re vagy a huszárt d6-ra vagy e7-re
közbehúzhatjuk. Az állásunkban tehát
a sakkot mindhárom módon védhetjük.
A választás szabad, de meggondolandó!
Ebben az állásban a leghelyesebb
a király kilépésével védeni. A futó
ütése bástyával, minôségvesztés. A
bástya közbehúzása (e7-re) szintén
minôségvesztés, hiszen a futó leütheti.
A huszár közbehúzása (He7)után pedig
bástyavesztés van. (1. He7. Vb8 ) után
a királynak el kell lépni és a vezér
leütheti a bástyát.
Rakjunk fel egy újabb állást. Világos:
Kf4, Va4, Bh7, Hc3, Fh3, gy: b2. Sötét:
Kd6, Ve1, Bg1, Hf8, Hh4, gy: c5. Ha
világos következik a vezérrel a6-on
sakkot adhat. A királynak most ki
kellene lépnie a sakkból, de nem tud,
mert a 7. soron a bástya védi a mezôket
a 6. soron a vezér támadja a mezôket, az
5. soron a huszár támadja a d5 mezôt,

2. rész

A sakkot adó vezér és a király közé
sem tudunk egyetlen egy bábot sem
rakni, hogy elhárítsuk a sakkot. Ezt a
helyzetet, amikor a király nem tudja
kivédeni a sakkot matt-nak nevezzük.
A játszmának vége.
Rakjuk vissza a világos vezért a4-re.
Ha most a sötét van lépésben, szintén
mattot adhat a világosnak, ha f8-on
álló huszárjával g6 mezôre lép és sakkot ad. Most világos királynak nincs
lehetôsége, hogy védje a sakkot. Az
e-vonalat az e1-en álló vezér, a g vonalat a g1-en álló bástya az f5 és f3 mezôt
pedig a h4-en álló huszár védi. Ez egy
matt kép.
Játszunk egy kicsit! Most felírok 8db
állást, melyeknek megoldása matt egy
lépésben. (Matt kép kialakítása.)
1. Világos: Kb3, Be7 Sötét: Ka1
2. Világos: Kh4, Vh6, Fe5 sötét: Kg8
3.világos: Ka1, gy: a2 sötét: Kc1, He1
4. világos: Kh8 sötét: Kh4, Be7, Bf2
5. világos: Ke4, Vf8, Fc8 sötét: Kh7
6. világos: Ka1, Vg4 sötét: Ka8, gy:a7
7. világos: Kb1 sötét: Kc3, Va3
8. világos: Kh8 sötét: Ke4, Bg2, Hf6
Próbáld megoldani!
Nem mindegyik játszma végzôdik mattal. Van, amikor az egyik játékos látván ellenfelének döntô anyagi elônyét,
( tisztelôny, vezér vagy bástya vesztés)
vagy az elkerülhetetlen matt-ot, a játszmát feladja. Folytatása következik.
Tisztelt sakkozók! Az elsô részben megjelent feladványokra értékelhetô megoldás nem érkezett, ezért a beküldési határidôt a következô lapzártáig meghosszabbítottuk! A megfejtéseket a Faluházban és az iskolában kihelyezett dobozokba kérjük elhelyezni, vagy elküldhetô a következô címre:
m.molnardani@gmail.com
Molnár Dániel
06-30 244-0628;
mmolnardani@gmail.com

Felhasznált irodalom:
Alföldi László: Hogyan sakkozzunk? ( Sport és könyvkiadó 1956)
Gáspár János-Mohácsi László: SAKK (Verseny és játékszabályok)
Solymosi László: Sakkozzunk Fiatalok (Sportpropaganda Vállalat 1983)
Pálkövi József: Sakkovi (Magyar Sakkvilág füzetek 2005)
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Sajtóközlemény a Martonvásáron átadás elôtt álló,
kistérségi feladatokat ellátó szociális intézményrôl

A martonvásári székhelyen mûködô
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, KözépDunántúli Regionális Operatív Program
„Szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint
bölcsôdék önálló fejlesztése” címû pályázati kiírására.
Térségünkben kritikus helyzetbe került a Segítô Szolgálat tevékenysége,
mivel a Martonvásár Budai út 4. szám
alatt mûködô intézmény épülete, életveszélyessé vált. Az épületbôl 2007 áprilisában költöztek ki, a Katolikus egyház tulajdonában lévô, az üresen álló
mûemléki Brunszvik Óvoda épületébe.
A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési
Terv
Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, a
KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0001 számú,
pályázata 142 674 519 Ft összegû támogatást nyert el, melyhez saját forrásként Martonvásár Város Önkormányzata 21 036 920 Ft-ot adott.
A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
szociális és gyermekvédelmi feladatokat
ellátó integrált intézmény. Tevékenységi köre jelenleg családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, tanyagond-

noki ellátás, idôsek nappali ellátása,
gyermekjóléti szolgáltatás.
Az ellátási területe a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás településeire terjed ki, Ercsi város kivételével.
Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó,
Ráckeresztúr, Tordas együttes lakosságszám cca 16.000 fô. Az intézmény dolgozóinak jelenlegi létszáma: 34 fô
Az intézmény új épülete várhatóan
2011. szeptember 15.-én kerül átadásra. A használatba vételi engedély kiadását követôen a mûködési engedélyezési eljárás lebonyolítása után kerül sor a
Szent László Völgye Segítô Szolgálat átköltözésére.
Az új intézményben a szociális és gyermekvédelmi alapellátások köre két feladattal fog bôvülni, éspedig a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközivel, valamint jelzôrendszeres
házi gondozással.
A jelzôrendszeres házi gondozás szolgáltatásra vonatkozó pályázati kiírások
2012-ben kerülnek kihirdetésre, ennek
alapján a feladat – várhatóan – 2013-tól
integrálható az intézmény tevékenységei közé.
Az átadás elôtt álló térségi szociális létesítmény – megközelítôleg 164 millió
forintos beruházás – Martonvásáron a
Szent László u. 24. szám alatt épült meg

két szinten.
A földszinten nagy forgalmú közösségi
terek kapnak elhelyezést.
A napközbeni étkezés biztosítására
mintegy 30 fô kulturált étkezésére alkalmas étkezô és egy melegítô konyha
került kialakításra.
Az étkezôhöz és az idôsek klubjához egy
60 m2-es terasz csatlakozik.
Az elsô emeletet lépcsôn, illetve mozgássérültek használatára alkalmas lifttel
is meg lehet közelíteni.
Itt kerülnek elhelyezésre a szakszolgálat irodái (támogató, gyermekjóléti, családsegítô, mentálhigiéniai, pszichológiai szolgálat), valamint két interjú szoba. A tetôtérben a kazánház került
kialakításra.
Az épület teljes körûen akadálymentesített. Mind a mozgásukban korlátozottak, mind pedig a gyengén látók, vagy
halláskárosultak önállóan is használni
tudják a helyiségeit. Mozgássérült rámpák, vezetôsávok és korlátok, illetve
Braille írásos táblák segítik mozgásukat.
Az épület 684,67 m2 beépített nettó
területû, amibôl a földszint 353,66 m2,
az I. emelet 303,63 m2, a tetôtér 27,38 m2
alapterületû.
Az épület mögötti hátsókertben 30
gépjármû befogadására alkalmas parkoló létesül, melybôl 1 akadálymentesített
lesz. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat az új épületben széles körû szolgáltatásokat fog biztosítani, igazodva a szociálpolitika változó irányaihoz, valamint
a változó államigazgatáshoz.
A társadalmi változások egyre több és
költségesebb beavatkozást, differenciált
ellátást igényelnek a rászorultak számának sajnálatos emelkedése miatt
Az intézmény széleskörû szolgáltatásai
a szociális ellátórendszer tervezett
változásaihoz jól illeszkednek, amely
során megvalósulhat az otthon közeli,
családhoz közeli ellátások biztosítása,
egy szolgáltatás központú rendszer
kialakítása.
T.M.
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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

OKTÓBER
1–2: Martonvásár
8–9: Ráckeresztúr
15–16: Ercsi
22–23: Martonvásár
29–30: Ráckeresztúr

NOVEMBER:
1: Ercsi
5–6: Ercsi
12–13: Martonvásár
19–20: Ráckeresztúr

„Némán állunk sírod felett, mert nincs szó arra, amit lelkünk érez.
Szívünk fáj és zokog, mert Te már nem vagy közöttünk, és nem halljuk hangod.
De érezzük, hogy fentrôl vigyázol ránk, mégis nagyon hiányzol!”

Drága Édesanyánk

Emlékezés
ÓDOR JÓZSEFNÉ (Parrag Piroska)
halálának 5. évfordulójára.
Gyászoló szerettei

Kidoboló

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

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

Ügyfélfogadások
A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat munkatársai
Szerdai napokon 9.00–9.30 óráig
Helyszín: FALUHÁZ kisterme

Dózsa Márta falugazdász

Minden csütörtökön
10.00–11.00 között a Faluházban.
Egyéb információ, elérhetôség:

(06 70) 247 0746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség elérhetôségei:

Napközben 8.00–22.00 között
hívható: (06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható a
Gárdonyi Rendôrkapitányság

(06-22) 355 003

Vagy a BRFK Központi
ügyelet: 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232
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

iroda
nyitva tartása október 1-tôl változik!
Szerda: 14–18 óráig
Péntek: 8–12 óráig
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