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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T

A

szeptember 27-én megtartott kép-
viselô-testületi ülésen minden kép
viselô jelen volt.
– A napirendi pontok tárgyalása elôtt a
polgármester ismertette a lejárt határ
idejû határozatokra tett intézkedéseket,
melyeket a képviselô-testület tudomásul
vett.
– A testület megismerte a Szent László Regionális Óvoda vezetôjének és a
Szent László Regionális Óvoda baracskai Bóbita Tagóvodája vezetôjének tájékoztatóját az intézmények nevelési évre
vonatkozó munkatervérôl és a partneri
elégedettségi mérésre készített intézkedési tervrôl.
– Szintén a partneri elégedettségi mérésre vonatkozó intézkedési tervrôl adott
tájékoztatást a Kozma Ferenc Általános
Iskola igazgatója.
– A 2011. évi önkormányzati költségvetés módosítása az elôterjesztésnek
megfelelôen lett elfogadva. A módosítást az év közbeni bevételek növekedése
és a meghozott döntések miatti kiadások
növekedése tette szükségessé.
– Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdál
kodásáról szóló beszámolót 175 058
ezer forint bevétellel és 162 062 ezer
forint kiadással hagyta jóvá a testület.
Az összegek tartalmazzák a körjegyzôség
bevételeit és kiadásait is.
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Be
ruházást Lebonyolító és Üzemeltetô In
tézményi Társulás 2011. I. félévi beszámolóját 17 millió forint bevétellel és 50
millió 354 ezer forint kiadással elfogadta a képviselô-testület. (A kiadás az elôzô
évben elvégzett munkálatok idei évben
történô kifizetése miatt lett magas.)
– Egyhangú igen szavazattal került elfogadásra az SZMSZ. módosítása, ami
arra vonatkozik, hogy a soros képviselôtestületi ülések ideje a hónap utolsó keddi napja.
– A település 2011. évi költségvetésében
20 millió Ft folyószámlahitel igénybevétele szerepel. A pénzintézettel kötött
szerzôdés 2011. november 15-én lejár,
ezért a folyamatos mûködés biztosítása érdekében a hitelkeret újabb 1 éves
futamidôre történô meghosszabbításáról született döntés.
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy a PIT Bizottsági ülésen megvitatott

és elfogadásra javasolt állattartási rendelettervezetet elôzetes normakontrollra megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fôosztályának, ezt
követôen dönt elfogadásáról.
– A képviselôi szavazatok alapján
2011. évben nem kerül sor díszpolgári cím adományozására. (Díszpolgári cím adományozására szavazott: Becsei Andrásné, Szûcs Norbert, nemmel
szavazott: Boriszov Zoltán, tartózkodott: dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia.)
– A Kozma Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának korábbi, létszámemelésre vonatkozó módosítása visszavonásra került, a 855912 szakfeladat részében
viszont módosítás történt.
– A testület úgy határozott, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ mûködéséhez
megállapodásban vállalt pénzbeli hozzájárulásának ütemezésérôl az Önkormányzat III. negyedévi zárásakor, a rendelkezésre álló szabad pénzeszköz függvényében dönt.
A polgármester tájékoztatást adott arról,
hogy egy közvetlen buszjárat indítását
tervezi a KFT. Baracska és az Ercsi Egészségügyi Központ között. A mûködéshez
megállapított normatív támogatás módosításának szükségességérôl folyamatosan egyeztet a KFT. vezetése az illetékesekkel.
– Ismertette a polgármester, hogy az építéshatósági díjhátralékkal kapcsolatos
írásos megkeresésre Martonvásárról
nem érkezett válasz. Ezért megerôsítette
a testület azt a korábbi határozatát,
hogy a hátralékból fennmaradó részt az
egyeztetést követô pontos elszámolás
után rendezi.
– A testület elfogadta az adókintlé
vôségekrôl adott körjegyzôi tájékoztatót
és kérte, hogy 2012. januárjában újabb
beszámoló készüljön a kintlévôségek kezelésének helyzetérôl.
– Az orvosi rendelô és az óvoda esôvíz
elvezetésének munkálatait 2011. évben
fedezet hiánya miatt nem rendeli meg a
testület, a munkálatok kivitelezéséhez
szükséges költségekrôl a 2012. évi költségvetési koncepció összeállításakor ismét tárgyal.
– 5 igen és 2 nem szavazattal hagyta jóvá

a testület a PIT Bizottság azon javaslatát, hogy az Országút 17. szám alatti önkormányzati ingatlanra készüljön építési vázlatterv egy olyan épületre, amely
gazdaboltként,
településüzemeltetési
központként (iroda, öltözôk, raktárak,
stb.) és szolgáltatóházként is üzemelne, esetlegesen cégek irodáinak bérlésére is alkalmas lenne. Felhatalmazást kapott a polgármestert arra, hogy kérjen
árajánlatot a vázlatterv elkészítésére. A
terv költségének forráshelye az önkormányzat költségvetésének tartalékkerete. (Igennel szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott:
Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán.)
– Az a javaslat, hogy 2012. január 1-tôl
hozzanak létre egy mûszaki csoportot
a község karbantartási feladatainak ellátására nem kapott támogatást. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, nemmel
szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs
Norbert, tartózkodott: Boriszov Zoltán,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.)
– Nem kapott többségi támogatást az a
javaslat sem, hogy kérje ki a testület a lakosság véleményét, milyen célra kerüljön hasznosításra az Országút 17. szám
alatti terület. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, dr. Mayer András, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs
Norbert.)
– A testület nem látja indokoltnak, ezért
nem támogatja azt a lakossági kérést,
hogy az Aradi utcában a megjelölt helyre forgalmi tükör kerüljön elhelyezésre. (Igennel szavazott: Pintérné Bernyó
Piroska, Szûcs Norbert, nemmel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, dr. Mayer András,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.)
– A képviselô-testület már korábban
kért árajánlatot közvilágítás kiépítésére a Templom utcában hiányzó szakaszra (43. házszámtól a Kolozsvári utcai keresztezôdésig) valamint a régi Országút (Csillag utcai elágazástól a Vasút
felé vezetô kerékpárút kezdetéig). Mivel
a kapott ajánlat pontosításra szorul felhatalmazást kapott a polgármester, hogy
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a 2012. évi költségvetés készítéséig kérjen újabb árajánlatokat. (Idôközben írásos lakossági kérelem is érkezett a Templom utcai közvilágítás kiépítésére vonatkozóan.)
– Az augusztus 30-i ülésen döntés született arról, hogy a Kiskanálison átvezetô
balesetveszélyessége miatt megszüntetett híd helyett új gyalogos híd építése
szükséges, melyre árajánlatot kell kérni. A beérkezett árajánlat ismeretében
a híd megvalósítására az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete miatt csak
a következô évben kerülhet sor. Megbízást kapott a polgármester, hogy a
2012. évi költségvetés készítéséig kérje
meg az aktuális kivitelezési árajánlatot.
(Idôközben írásos lakossági kérelem is
érkezett a híd visszaállítására.)
– A képviselô-testület felhatalmazást
adott a polgármesternek, hogy az önkormányzati lakbérhátralékkal rendelkezôk
esetében fizetési meghagyás kibocsátását
kezdeményezzen.
– A képviselô-testület kérelemre, ügyvédi tevékenységhez bérbe adja heti
1 alkalommal, alkalmanként 3–4 óra
idôtartamra az önkormányzat tanácstermét. Felhatalmazást kapott a polgármester a bérleti szerzôdés tervezet elkészíttetésére.
– Az önkormányzat nehezményezi,
hogy az UPC Kft. nem egyeztetett a kábeltelevíziós szolgáltatáshoz szükséges
mûszerek elhelyezésére szolgáló konténer megváltoztatott helyérôl. Megbízta
a polgármestert, hogy ezt írásban közölje
a Kft. képviselôjével, és kérjen állásfoglalást az építéshatósági osztályvezetôtôl
a konténer elhelyezésének építésügyi
szabályaira vonatkozóan.
– Úgy találta a testület, hogy az Önkormányzat Esélyegyenlôségi Helyzet
elemzésérôl szóló elôterjesztésben foglaltak módosításra szorulnak, ezért az
elhangzott módosító javaslatok alapján
egyeztetés kezdeményezését kérte. Az
egyeztetést követôen ismét napirendre
tûzi a témát.
– Pályázat benyújtásáról született döntés. A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz helyi rendezvény, Baracska 20. Falunapjának megrendezése
a pályázati cél. A képviselô-testület vállalja, hogy a pályázatban megjelölt ÁFA
összeget 2012. évi költségvetésébôl biztosítja.

Önkormányzat
– Ideiglenes eb-befogadóhely létesítésére
érkezett kérelem. A kérelemben foglaltakat anyagi helyzetére tekintettel nem
tudja támogatni a képviselô-testület.
– Megismerte a testület a KEVE-SERTÉS
KFT. válaszlevelét, amit korábbi határozatában feltett kérdésére kapott. A válasz szerint a Vattai sertéstelep hígtrágya kezelési és tárolási technológiája
megfelel a környezetvédelmi szabályoknak. A hígtrágyát a Növény- és Talajvédelmi Hatóság engedélye szerint juttatják a talaj felszínére a sertéstelep közelében lévô szántóföldeken. Ekkor a párolgás és a szélirány miatt erôsödhet a
kellemetlen szaghatás. A jövôben a szántóföldre történô kijuttatást igyekeznek a
legoptimálisabb idôben (senkit nem zavarva) elvégezni.
A kapott információk birtokában a
képviselô-testület megbízta a polgármestert, kérje meg a KEVE-SERTÉS
KFT. ügyvezetôjét, hogy írásban, legalább egy hónappal elôtte tájékoztassa a polgármestert arról, hogy milyen
idôpontokban kerül a hígtrágyalé kijuttatása a talaj felszínére.
– A közmeghallgatás munkatervi idô
pontja 2011. november 25-én 18.00
órára került módosításra. (A döntést
követôen dr. Mayer András képviselô
távozott az ülésterembôl.)
– Az ülés végén a közelgô községi rendezvények idejérôl és lebonyolításáról
hangzott el tájékoztatás. (Szüreti mulatság, Október 23-i Nemzeti Ünnep,
Idôsek Napja, karácsony.)
Október 4-én rendkívüli képviselôtestületi ülésre került sor. Az ülésen minden képviselô jelen volt.
A képviselô-testület korábban határozott arról, hogy csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához. Ez egy többszintû támogatási rendszer, melynek keretében a
hátrányos szociális helyzetû fiatalok
felsôoktatási tanulmányaik finanszírozásához kérhetnek segítséget.
A pályázati felhívás szeptember 28-án
jelent meg, a pályázati kiírás határideje pedig október 17-e, ezért vált szükségessé a téma soron kívüli ülésen történô
tárgyalása.
– A felhívásnak megfelelôen a testület
egyhangúan döntött arról, hogy feladat-

3
ellátóként és támogatóként is csatlakozik az ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához.
• 2012. évi költségvetésében 300 ezer
forint keretösszeget biztosít a célra.
• Jogosultanként 2-4 ezer forint közötti
összegû támogatást nyújt,
    „ A” típusú pályázat esetén 10 hónap
(két egymást követô tanulmányi
félév)
„B” típusú pályázat esetén 3×10
hónap (hat egymást követô tanulmányi félév)
• A pályázati ûrlapon feltüntetett szociális szempontok figyelembe vételével kerülnek megállapításra a támogatások.
A pályázat elbírálását a képviselô-testü
let 5 igen és 2 nem szavazattal a PIT Bizottságra ruházta át. (Az elbírálás hatáskörének átruházására igennel szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs
Norbert, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia,
az elbírálás hatáskörének átruházására nemmel szavazott: Becsei Andrásné,
Boriszov Zoltán.)
Az elbírálásra vonatkozó döntés az
SZMSZ módosítását is szükségessé tette, melynek szavazati aránya az elôzôvel
megegyezôen 5 igen és 2 nem.
Október 4-én Baracska Község Képvi
selô-testülete és Kajászó Község Kép
viselô-testülete együttes ülést tartott.
Az ülésen a baracskai testületbôl Szûcs
Norbert képviselô, a kajászói testületbôl
Molnárné Fodor Sára alpolgármester
nem vett részt. Hallgatóság 2 fô.
Az együttes ülésre a Baracska-Kajászó
Községek Körjegyzôsége megszüntetése miatt került sor, melynek szándékáról
korábban mindkét testület külön-külön
döntött. Az alábbiak Baracska Község
Önkormányzata képviselô-testületének
döntései.
– A Baracska-Kajászó Községek Körjegy
zôsége létrehozására és mûködtetésére
vonatkozó Megállapodás közös meg
egyezéssel történô megszüntetése 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett került elfogadásra. (Tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– A Körjegyzôség megszüntetô okiratát
5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
fogadta el a testület. (Tartózkodott: Becsei Andrásné.)
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– Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata
(2012. január 1-i hatállyal) 6 igen szavazattal került elfogadásra.
– 6 igen szavazattal fogadta el a testület
a Polgármesteri Hivatal jegyzôi álláshelyére kiírandó pályázati felhívást.
– Az Önkormányzat, a Faluház és a
Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás (felülvizsgált és módosított) Alapító Okiratát egységes szerkezetekben ugyancsak 6 igennel fogadta el a
képviselô-testület.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Önkormányzat, Faluház

2011. november

FA LU H Á Z B Ó L J E L E N T J Ü K
Október 15-én élôzenés táncházat szerveztünk. Az ÖRÖKÖS zenekar húzta a
talp alá valót, „zsíros deszkát” ettünk hagymával, és roptuk a táncot. Igazi klas�szikus táncházi hangulatú rendezvény kerekedett. Több szülô gyerekekkel érkezett, és együtt tanulták a néptánclépéseket. A környék településeirôl többen jöttek, megtelt a faluház zenével, tánccal, jó kedvvel. Nem csak a táncolni vágyóknak ajánlanám a következô alkalmat, hanem a népzene kedvelôinek is, hiszen kiváló zenészeket hallgatni mindig boldogító érzés! Folytatása következik, november 26-án újra táncolunk.

November 17-én, csütörtökön délelôtt lesz ismét Ringató a kicsiknek, ahol mondókákat, dalokat tanulnak a gyerekek és szüleik együtt. Készülünk egy nagy év
végi Ringatóra is, amely a tervek szerint december 3-án lesz.
Novemberben az Erzsébet-Katalin bálok rendszeresek országszerte. Az elmúlt évhez hasonlóan, a Faluházban is bulival ünnepeljük a névnaposokat: 19-én Retro
bulit szervezünk a tiszteletükre, retro dizsivel, karaokeval, táncversennyel.
Egymást követô két hétvégén lesz lehetôség a táncos lábúaknak bizonyítani, hogy
nem rozsdásodtak be a végtagok! Remélem többen lesznek, akik mindkét, egymástól eltérô mûfajú rendezvényen részt vesznek!
Bábelôadást tartunk az ovisoknak és a kisiskolásoknak, november 25-én, pénteken délelôtt 9.15-kor. A HABAKUK Bábszínház a NOÉ BÁRKÁJA címû zenés darabját adja elô.
Az ovi és az iskola is rendez mikulásnapi ünnepséget, ami nagy élmény a gyerekeknek. Viszont a három évnél kisebb, oviba még nem járó (esetleg még nem
is járó) gyerekek ezen nem tudnak részt venni. Szülôk megkerestek, hogy szervezzünk a legkisebbeknek is Mikulás ünnepséget. Nagy örömmel fogadtam az
ötletet, és meg is állapodtunk az idôpontban: december 6-án, délelôtt 10 órakor szeretettel várjuk a Faluházba, az oviba még nem járó kicsiket szüleikkel.
A következô számban több információt olvashatnak a rendezvényrôl!
A Filmklub novemberi alkalma 19-én lesz, amikor is egy családi filmet vetítünk,
Mr. Popper pingvinjei címmel. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígér
ez a 2011-es kiváló vígjáték! Milyen jó is az, hogy nem csak a nagyvárosokban lehet mozizni!
Szombatonként délután a kézimunkás asszonyoké a kisterem, az alakformáló tornára pedig minden csütörtökön szeretettel várjuk az érdeklôdôket!
Vasvári Béla
faluházigazda
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Iskola
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I S KO L A
2011. október 8-án rendeztük meg a szüreti felvonulást és
mulatságot. Az idei évtôl új „köntösbe” öltöztettük ezt a
napot. Azt szerettük volna, hogy ez a nap a gyerekekrôl, a
hagyományôrzésrôl, a régi értékek felidézésérôl szóljon. Ennek érdekében már három héttel korábban megbeszélést tartottunk a szülôi munkaközösség tagjaival. Egyhangúan megállapodtunk abban, hogy az idei évben egy gyermekeknek
és felnôtteknek egyaránt élményt nyújtó, estig tartó gyermekbarát programot, igazi mulatságot
fogunk szervezni pedagógusaink bevonásával.
Gyönyörû, napfényes ôszi reggelre ébredtünk október 8-án. A hintók, lovasok már 8 órától gyülekeztek az elôzô
nap Székely Miklósné (Erika néni) és
osztálya által gyönyörûen feldíszített
Faluház udvarán. Délelôtt megérkeztek
a szülôk és a lázas munka elkezdôdött.
Igazi jókedvvel, összefogással Csepkéné
Varjas Éva irányította a szülôk csapatát, akik mindvégig örömmel és kitartóan dolgoztak gyermekeinkért. Gyócsi
József nagy mennyiségû kenyeret és kenyértésztát adományozott, Amota Tibortól hasonlóan sok zöldséget, Orosz
Istvántól szódavizet kaptunk, mely felajánlások nagyban megkönnyítették
helyzetünket, amit ezúton is köszönünk. Kemencefûtés, gulyásleves fôzés szendvicskészítés, hintó díszítés vette kezdetét. Közben folyamatosan érkeztek az anyukák, nagymamák szorgos kezei által készített sütemények, valamint a felajánlott tombolatárgyak. Dél körül megérkeztek a néptáncos gyermekek szüleikkel s együtt készülôdtünk a felvonulásra. A három lovas, egy hintó és két lovas kocsiból álló
menet Segesdi András harmonikájával kísért, jókedvû énekkel indult el. Nagy örömünkre olyan kocsik álltak rendelkezésünkre, melyek megfeleltek a gyermekek biztonságos szállítására! Ebben az évben Adorján Orsolyát és Ruzicska Róbertet kértük fel a bíró és bíróné szerepére, akik ezt boldogan vállalták. Hagyományként a kisbíró idén is Katona Mihály volt. Néptáncosaink Vajda Rozália tánctanár vezetésével hat helyszínen adták elô táncukat. A megállóhelyeken
igen sokan vártak bennünket, szépen megterített asztallal,
süteményekkel, üdítôkkel kedveskedtek nekünk. Szeretettel
köszönjük!
Sajnos a felvonulásunkat többen (kb. 10 fô) megzavarták,
voltak „kísérôink” az út egy részén. Ezek a gyerekek futottak a menet után, némelyek pedig kerékpárral ingerelték a
lovakat. Többszöri felszólításunkra hagyták el csak a menetet. Volt, aki az intézkedô rendôrnek is visszafeleselt! Kedves Gyermekek és Szülôk! Ezúton is szeretnénk ismételten
felhívni a figyelmet arra, hogy a hintók mögött, mellett futni, kerékpározni nem véletlenül szigorúan tilos, hiszen balesetveszélyes! Ezért kértünk rendôri illetve polgárôri kíséretet, hogy mindenkit biztonságban tudhassunk.

Ezalatt a Faluházban pedagógusaink (Adorjánné Vadas Katalin, Vranekné Járányi Csilla, Nyárainé Boromisza Klára, Markovics Ágnes, Kremnitzky Dóra, Simon Judit,
Moharosné Benkô Ágnes,valamint Galántai Gáborék és
Ragóné Nagy Ági kézmûves foglalkozásokat tartottak az
érdeklôdôknek. A kézimunka szakkör tagjai ismét kiállították gyönyörû munkáikat, melybôl vásárolni is lehetett. A kemencében fokhagymás, szalonnás kenyérlángost sütött Ko-

vács Zoltán, a bográcsban pedig gulyásleves készült Rebenák
Ákos és a szülôk segítségével. 17 órától Végi Péterné (Piroska
néni) vezetésével táncházat tartottunk, a közös mulatozásba kicsik-nagyok, gyermekek, szülôk, tanárok egyaránt aktívan részt vettek. Ezután a váli BÍBOR tánccsoport mutatta be színvonalas elôadását. 18 óra után pedig kezdetét vette a szüreti bambi buli, melyhez a jó zenét Czamber Krisztián (Kajászó) ingyenesen szolgáltatta. A tánc közben sort
kerítettünk a tombolahúzásra, ahol a sok adományozónak
köszönhetôen („100-as boltból Zsuzsi”, Coop-bolt dolgozói, Schamberg Istvánné, Becsei Andrásné, Batta Andrásné,
Ferenc-Csibi Ernô, a kézimunka szakkör tagjai, szülôk) nagyon sokan nyertek.
Köszönetet mondunk: Vasvári Bélának, Gyócsi Józsefnek,
Amota Tibornak, Orosz Istvánnak, Túróczi Lajosnak és párjának, Szentgyörgyi Szilviának (Kajászó), Katona Mihálynak, Rebenák Ákosnak, Kovács Zoltánnak, Galántai Gábornak és kedves feleségének, Ragóné Áginak, a kézimunka
szakkörnek, Végi Péterné Piroskának, a váli Bíbor néptánccsoportnak, Czamber Krisztiánnak, Takács Zsuzsinak, Hajdú
Józsefnénak, Schamberg Istvánnénak, Becsei Andrásnénak,
Batta Andrásnénak és az összes szülônek, nagyszülônek, valamint minden segítônknek, akik hozzájárultak e nap sikeréhez.
20 órakor zártuk a napot, melyrôl rengeteg élménnyel gazdagodva, kissé fáradtan, de boldogan távozott mindenki.

Szôlôsyné Nagy Melinda
DÖK vezetô

Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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ÓVODA

Bóbita Krónika

M

ozgalmasan indult az idei év is
a Bóbita Óvodában. A nyári vakáció után a gyerekek kíváncsian fedezték fel, mi minden változott az óvodában. A csoportszobákat átrendeztük és
a dekorációkat is lecseréltük az évszaknak megfelelôen. Az egyik csoportszoba pedig teljesen megújult: új linóleum,
új bútorok, még a babaszoba is új bútorokat kapott. A gyerekek izgatottan
vették birtokba a szép színes termüket.
A szeptember minden évben a befogadás, beszoktatás hónapja. A „régi” óvodásoknak is vissza kell zökkeni a mindennapokba, az új kisovisoknak meg
tele a nap újdonságokkal. Megismerkedtünk egymással, az óvó nénikkel,
a dadusokkal, a többi kisgyerekkel, a
csoportszoba játékaival, a csoport szokásrendszerével, és szabályaival. Az
elsô és legfontosabb cél, hogy a beszoktatás végére kialakuljon a kisgyermekben a biztonság érzése; ha pityeregne
is, óvó néni karjaiban megnyugodjon,
késôbb pedig vidáman, kíváncsian lépjen be reggelente a csoportjába.
Október 5-én rendeztük meg az Egészségnapot, melyre már jó elôre készültünk a gyerekekkel. Sorra vettük mi
az, ami egészséges, és mi az, ami nem.
Verseltünk, daloltunk a zöldségekrôl,
gyümölcsökrôl. Az Egészségnap reggelén a gyerekek büszkén hozták a friss
gyümölcsöt, zöldséget, mindenféle
hozzávalót, hiszen készült aznap gyümölcssaláta és sok-sok csalamádé. Ez

úton is köszönjük a szülôk segítségét,
akik nem csak a hozzávalók beszerzésében segédkeztek, de néhányan a gyerekekkel együtt pucoltak, szeleteltek, daraboltak. El is készült annyi csalamádé, ami akár egész évben kitart és színesíti a gyerekek ételeit. A közös munka élménye és emléke még olyan gyerekekkel is megkóstoltatta a zöldségeket
és a kész csalamádét, akik egyébként
nem szokták. Természetesen a munka
után jól esett a pihenés, és a gyerekek
nagyon örültek az óvó nénik által be-

mutatott bábelôadásnak. Szerencsére
az idô is kedvezett nekünk, hogy még
több mozgásos játékkal, biciklizéssel,
célba dobással, karikaátbújással, talicska versennyel, és sok más játékkal védjük az egészségünket.
Október 6-án Piroska néni kolompolására már felkészülten sorakoztak a gyerekek, hiszen sokat beszélgettünk róla,
hogy mi az a tûzriadó és miért fontos.
Az óvoda bejáratai elôtt, énekelve vártuk a dicséretet az éberségünkért.
Október 17-én és 18-án járt nálunk a
fényképész, aki minden kisgyermekrôl
kedves fotókat készített. Az elkészült
képekrôl pár héten belül a csoportos
óvó néniknél lehet majd érdeklôdni.
A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány egy sikeres pályázata jóvoltából, október 21-én dél
elôtt, a gyerekek különbözô népi játékokat próbálhatnak ki az óvoda udvarán az eredetinél jóval kedvezôbb áron.
Reméljük az idôjárás is kedvez majd nekünk.
Mészárosné Giricz Marianna

Tisztelt baracskai lakosok! Évente kétszer ôsszel és tavasszal rendezzük óvodán
kban a szelektív hulladékgyûjtést, a szülôk segítségével. Szeptemberben nagy
örömünkre meg is telt három konténer papírral és PET palackkal.
A hulladékgyûjtésünk idôpontja egybeesett a baracskai lakosok által kitett
mûanyaghulladék elszállításával. Lelkes, segíteni akaró szülôk néhány utcából
összegyûjtötték a zsákokat. Nem tudták, hogy így Önök nem fognak majd üres
zsákokat kapni. A kellemetlenségért és a félreértésért elnézésüket kérem!
Végi Péterné, tagóvoda-vezetô

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Jelentôsebb eseményeink:
november 1.
Mindenszentek ünnepe – templomunk
búcsúja – szentmise 8.30
november 2.
Halottak napja – szentmise 17.30
Temetôinkben Mindenszentek délutánján láthatjuk, hogy Krisztus valamennyi híve hogyan kapcsolódik
egymáshoz. Amíg el nem jön az Úr a
maga dicsôségében, addig egyesek a

földön zarándokolnak, mások a tisztulás állapotában vannak, ismét mások megdicsôülve „tisztán látják a
háromszemélyû egy Istent, amint van”,
más fokon és más módon, de valamen�-

nyien egyek vagyunk Isten és a felebarát szeretetében, és ugyanazt a dicsôítô
himnuszt énekeljük Istenünknek.
Halottak napján megvalljuk azt is, hogy
a halál a bûn következménye és mivel
mindannyian osztozunk Ádám természetében, mindnyájunknak el kell szenvedni a halált. De tudjuk, hogy a halál
nem a végsô az ember létében. Hittel és
bizalommal valljuk, hogy amint Krisztus meghalt és feltámadt, ugyanúgy feltámasztja Isten azokat is, akik Krisz-

2011. november

Egyház, Baracska értékei és érdekességei

tusban húnytak el. És ahogyan Ádámban minden ember meghal, ugyanúgy
Krisztusban mindenki örök életre támad. Jézus ezt az igazságot egy esti látogatójának, Nikodémusnak mondta
el legtömörebb formában. Szent János
evangéliuma 3. fejezetének 16–18. verse maga az evangélium dióhéjban:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké
éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a
világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá,
aki azonban nem hisz, már ítéletet vont
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magára, mert nem hitt Isten egyszülött
Fiában.”
Ebben a két versben Isten szeretetének
titka áll elôttünk. Ezt a szeretetet befogadva a halál fájdalmában örök életet nyerünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: 06-22/ 454-200; 06-30/ 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Örömmel adok hírt arról, hogy
amint korábban jeleztem, elkezdtük családi istentiszteleteinket. Ezzel immáron kéthetente
kínálunk lehetôséget arra, hogy
a családok együtt jöhessenek Isten házába – lelki megpihenésre és feltöltôdésre. A közös kezdés után a gyermekekkel továbbra is külön foglalkoznak segítôk (Molnár Lászlóné Marika, Szénásiné Mészáros Márta és feleségem, Réka – nekik e
helyrôl is köszönöm), óvodáskortól az 5.osztályos korig. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeket az alkalmakat a korábbi gyermek-istentisztelet résztvevôinek is szánjuk, ôket is
szeretettel hívjuk és várjuk – minden második vasárnapon,
10 órára! (okt. 30., nov. 13., nov. 27., … )
Emellett egyéb programokat is kívánunk szervezni, melyekrôl
e-mail-ben is szeretnénk jelzést küldeni. Erre az elektronikus
levelezôlistára folyamatosan fel lehet iratkozni.
November 1-jén, 10 órakor ismét megemlékezünk elhunyt
szeretteinkrôl a református temetôben, a ravatalozó elôtt
– felekezeti hovatartozás nélkül. Mindenkit szeretettel hívunk. Akik az elmúlt egy éven belül búcsúztak közeli hozzá-

tartozójuktól, azok számára egy szál virággal is szeretnénk
kifejezni együttérzésünket.
Mennyei Édesatyánknak adunk hálát, hogy elkészült az egyházmegyei segélybôl finanszírozott házszigetelés után a parókia padlásszigetelése is. Köszönjük: Balogh László, Baross Miklós, Gál Pál, Kordics János, Korsós József, Mátyási Gyula, Vass Balázs és Zónai Mihály férfi testvéreinknek,
akik ez utóbbiban önkéntes segítséget nyújtottak nekünk két
kezük munkájával! Bízunk benne, hogy mindez tartósan és
jelentôsen egészségesebb belsô légkört biztosít a mindenkori
lelkipásztornak és családjának.
Végezetül a hittanórák rendje:
Óvoda
– kedd és csütörtök 15.15–15.45
(két csoportban)
1.osztály
– kedd 11.45 – 12.30 (5.óra)
2.osztály
– szerda
11.45 – 12.30 (5.óra)
3.osztály
– csütörtök 11.45 – 12.30 (5.óra)
4-5.osztály
– szerda
13.15 – 14.00 (7.óra)
6.osztály
– csütörtök 14.15–15.00
(8.óra, gyülekezeti terem)
Konfirmáció – szerda 16.00 – 16.45 (gyülekezeti terem)
Áldás, Békesség!
Dombi Ferenc, lelkipásztor

B A R AC S KA É R T É K E I É S É R D E K E S S É G E I

BÖSZÖRMÉNYI ZSOLT – a vadászkutyák szerelmese
Talán sokan emlékeznek rá, 2010-ben a Falunapon egy nem mindennapi
kutyás bemutatóra került sor: két labrador retriever különbözô, egyre
izgalmasabb helyekrôl hozta vissza a kihelyezett apport tárgyat. Böszörményi
Zsolt révén most bepillantást nyerhetünk a vadászkutyázás, munkakutyázás
és a retriever sport lendületes világába.

Baracskai kötôdés
Böszörményi Zsolt és párja, Andrea
másfél éve költözött Baracskára. Andrea
családja már 3 éve itt él, így gyakran
jártak ide látogatóba, és nagyon
megtetszett nekik a falu: „Nagyon
szimpatikus nekünk ez a környék,
Baracska is, szeretünk itt élni.” Zsolt
elôrelátóan igyekezett minél hamarabb

bekapcsolódni a falu életébe: „Az elsô
utam a polgármesterhez vezetett, mert a
falu elsô embere mindennel képben van.
5-6 kutyám volt mindig is, és
szerettem volna ezzel kapcsolatban
tiszta feltételekkel indulni, illetve elég
sokat jövünk-megyünk a kutyáinkkal,
tréningezünk, és ha valakinek feltûnik
4 kutya – nem biztos, hogy egybôl arra

gondol, hogy ezek jól képzett, okos
kutyák – megijed esetleg.” Hasonlóképp
a helyi vadászmesterrel és a polgárôrség
vezetôjével is felvette a kapcsolatot.

Kezdetek
A kutyatartás kezdete Zsolt és Andrea
összeköltözéséhez kapcsolódik. Egy
kertes házat béreltek, s elhatározták,
elsô kutyájuk egy labrador lesz:
„Fellapoztunk egy újságot: sárga
labrador kiskutya eladó. Ez volt Brenda
- 12 évvel ezelôtt.”

A hobbi
Zsolt kiemeli, mennyire fontos, hogy
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Andreával közös a hobbijuk: „Ez a
hobbi a mindennapi életünk része.
Együtt kezdtük ezt az egészet, együtt
vagyunk benne, és hiszem, a sok-sok
közös élmény csak tovább erôsíti a
kapcsolatunkat. Nagyon sok olyan
kapcsolatot láttam, ahol az egyik
kevésbé szerette azt a hobbit, amit a
másik - ez bizonyára nagyon meg tudja
nehezíteni az együttélést.”
Igazi életérzés: „Az egyik legnagy
szerûbb ebben a hobbiban, hogy közel
vagyunk a természethez, és nagyon sok
idôt töltünk szabad levegôn.”
Saját kutyáikat képzik, öt-hat kutya
mindig körülöttük van. Labrador
retrievereket tartanak, nem nagy
tenyésztôk, de van egy tenyészetük, a
„Brookbank kennel”. A kennel neve
Baracskához kötôdik: „a Brookbank
patakpartot jelent. S ugye a mi kertünk
itt van a Váli patak mellett, innen jött
a név.”

Baracska értékei és érdekességei
székhellyel, amely – mondhatom
– Magyarországon a legsikeresebb
retriever munkaversenyeket szervezô
klub.”

Tréning, vadászat és versenyek
Zsolték nagyon szeretnek versenyre
járni, fôként erre képezik a kutyáikat.
Kicsit a tréningrôl: „A retriever végül
is egy elhozó kutya, az a feladata,
hogy a vadászaton meglôtt vadat
apportírozza a gazdájának. Minden
olyan szituációra képezzük a kutyákat,
ami egy vadászaton elôfordulhat. Van
egy bizonyos apport tárgyunk, amellyel
lehet vadászat közeli szituációkat
imitálni. Minden az elhozásra épül, ezt
fejlesztjük.”
Általában egy héten 3–4-szer tréningeznek: „1 órás elfoglaltság kutyánként,
komoly fizikai és pszichikai tréning.
Sokszor hamarabb fáradnak el fejben,
mint fizikálisan.” Zsolt még hozzáteszi,
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zetközi sikereket. Jelenleg 2 olyan kutyánk van, akik nemzetközi munkaversenyen többször nyertek. Akire nagyon
büszkék vagyunk, Eddie, aki nemzetközi munka champion – jelenleg Magyarországon 3–4 ilyen kutya van rajta kívül. Ehhez több országban kellett igen
magas szintû versenyt megnyernie. Egy
kiváló képességû kutya, és ez egy nagyon nagy dolog.”
Zsolt szívesen meséli el a legnagyobb
eseményt: „Az egyesületünk idén
májusban kapott egy lehetôséget,
hogy megszervezze a Retriever Európa
Bajnokságot. Az az érdekessége, hogy
minden évben más európai ország
szervezi meg, és eddig soha nem volt
még Magyarországon. A rendezvény
történetében 20. alkalommal mi
szervezhettük meg. 12-13 országból
jöttek résztvevôk, 100 kutya indult, 5
külföldi bírónk volt, a helyszín Fertôd,
az Eszterházy Kastély mögötti erdô,
amelyet az eszterházyak korábban
vadászatra használtak.”
Komoly szakmai megerôsítést kaptak:
„Az európai kutyás szövetség (FCI)
egyik vezetôje azt írta, megmutattuk a
nyugatiaknak, hogyan kell szervezni.”

Jövôbeli tervek, célok
Zsolttól érdeklôdtem a jövôbeli
terveikrôl: „A kutyáinkkal szeretnénk
versenyeken eredményesen szerepelni.
Közeli és távoli cél is, hiszen egy kutyánál
minimum 3 év, amire ilyen magas szintû
versenyen nagyon jó eredményt képes
elérni. Ehhez még nagyon sokszor ki kell
mennünk a focipálya mellé tréningezni,
nagyon sok esôs, havas délutánon kell
eláznunk, meg fáznunk.”
Zsolt mesél egy kicsit a retrieverekrôl:
„annyit érdemes tudni, hogy apróvadas
vadászkutyáknak tenyésztették ki (nyúl,
fácán, kacsa, liba, fogoly). Éppen azért,
mert jó természetû, emberszeretô fajta,
nagyon közkedvelt lett a mai modern
idôkben családi kutyaként is.”
Hobbijuk az eredeti funkcióhoz
kapcsolódik: „Folyamatos tréningben
vannak a kutyáink, vadászatra képezzük
ôket, illetve egy angol vadászati
kultúrából átvett versenyformára, a
field trialra. Van egy egyesületünk is
[Retriever Munkakutya Sportegyesület,
working-retriever.hu], szintén baracskai

éreztetve, hogy a tréning nem csak a kutyának edzés: „ez egy csapatjáték, és az
emberre ugyanúgy szükség van, mint a
kutyára.”
A vadászat nagyon jó tréning. Az
országban nagyon sokfelé járnak
vadászatra.

Eredmények, büszkeségek
Zsoltot megkérdeztem, mire a legbüszkébb tevékenységüket tekintve. „A legjobb dolog az, amikor úgy dolgoznak
a kutyáink egy versenyen, vadászaton,
ahogy azt mi szeretnénk látni. Az elmúlt 3-4 évben értünk el komoly nem-

Zsolt munkájából és hobbijából
adódóan is nagy szervezô, ötletei is
vannak, miként lehetne új lendületet
adni Baracska ismertségének. „Azt
gondolom, értek az ételekhez, és tudok
jókat fôzni. Nagyon sok rálátásom
van a gasztronómiára. Mi nagyon sok
rendezvényt szervezünk, ha bármiben
tudok segíteni, akkor nagyon szívesen.
Minden olyan dologban, ami a falu
életét elôbbre viheti.”
(Az interjú teljes változata a kidobolo.
baracska.hu honlapon olvasható.)
Vasváriné Édl Ágnes
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Hétköznapi kémia
Ilyenkor ôsszel valami csoda folytán aranyszínûvé változnak
az erdôk, a fák felöltik legpompázatosabb ruhájukat.
Vajon miféle manók azok, akik varázsecsetjeikkel elérik
ezt a csodálatos színkavalkádot?
Természetesen itt is a kémia adja meg a
magyarázatot!
A levelek zöld pigmentje a klorofill, mely
elnyeli vörös és kék fényt így a leveleket
zöldnek látjuk. A klorofill-molekula
– minek szerkezeti képlete leginkább
egy horgolt csipketerítôre emlékeztet –
felelôs
a
levelekben
lejátszódó
cukortermelô folyamatért, mely nem
más, mint a fotoszintézis.
Ebben az endoterm folyamatban alakul
át az elnyelt fény energiája a szénhidrátokban (cukrokban és keményítôkben)
tárolt kémiai energiává, mely „hajtja” azokat
a biokémiai reakciókat, amelyek során a növények növekednek, virágoznak és magot
termelnek.
A klorofill, ha erôs napfény éri elbomlik. Nyáron, fény és meleg hatására a növény képes újratermelni, de
ôsszel, amikor csökken a napsütéses
órák száma, és a hômérséklet is egyre alacsonyabb, az ág és a levél szára
között parafaszerû membrán képzôdik, mely
gátolja, hogy a tápanyagok a levélbe jussanak. Ezért abbamarad a klorofill-termelés, és a levelek zöld színe elhalványul. Elôtérbe kerülhetnek a levélben addig is meglévô,
klorofill által elnyomott egyéb pigmentek. Ilyen vegyület-

csoport a karotinoidok. Ezek közül a likopintól piros a paradicsom, míg a karotin felel a sárgarépa karógyökerének
narancssárga színéért. A karotinnak a levelek fotoszintézisében is fontos szerepe van. Az idô
elôrehaladásával azonban a vegyület
lassan eloxidálódik, xantofil keletkezik
belôle. A levél ilyenkor megsárgul.
Ahogy végefelé közeledik a nyár, a le
velekben elkezdenek termelôdni olyan
vegyületek (antocianidok), amik a kék,
kékeszöld és zöld fényt nyelik el. Az
ilyen anyagokat termelô levelek egyre
vörösebbnek látszanak.
A vörös színért felelôs vegyületek – a
klorofillal és a karotinnal ellentétben
– feloldódnak a sejtnedvekben. Az általuk elôállított szín nagyon érzékeny a
kémhatásra. Ha a sejtnedv kellôen savas, a pigmentek élénkvörös színt idéznek elô, ellenkezô esetben,
a szín inkább lilás.
Ha a levélnek magas a csersav tartalma (mint
például a tölgyfák esetében), ôsszel a barna szín
válik dominánssá.
A növényekben végbemenô hormonális
változások végsô következménye a
lombhullás, melynek befejeztével
átveszi az uralmat a tél.
(Ezzel a cikkel átkalandoztam a
biokémia területére. Itt köszönöm
meg Kertmeginé Márki Borbála
segítségét.)
Simon Judit

Sakkozzunk!

A döntetlen, örökös sakk, patt
A játszma nem mindig dôl el egyik
vagy másik fél javára, vagyis létrejöhet
döntetlen végzôdés is. A döntetlen
végzôdés gyakran egészen természetes.
Például ha mindkét félnek csak a királya
marad a táblán, vagy ha az egyik játékos
királya ellen a másik játékosnak királya
és egy futója van. Késôbb látni fogjuk,
hogy vannak úgynevezett elméleti

(3. rész)

3. rész

döntetlenek. Olyan állások, amelyek
mindkét fél helyes játéka mellett nem
nyerhetô. A sakk nem szerencsejáték,
tehát sem a véletlenre, sem pedig az
ellenfél baklövéseire (elnézésére) nem
szabad játszani. Rakjuk fel a táblára a
következô állást:
világos: Ka1, Ve2, gy: a3, b2. sötét:
Kg8, Vb3, Fc4, gy: d5, g7. Az állásban
a világos következik lépésre. Vezére
ütésben áll (támadja a C4-en álló futót),
azon kívül sötét mattal fenyeget (Va2,
matt). Ha azonban jól megfigyeljük
az állást, legalább döntetlenre tudjuk
menteni! Lépjünk világos vezérrel e8ra! (sakk). Sötét csak a király ellépésével
védheti ki a sakkot (Kh7-re). Most

megint sakkot adunk.(Vh5). A sötét
király kénytelen visszalépni (Kg8).
újra sakkot adunk (Ve8). Látjuk, hogy
sötét nem akadályozhatja meg, hogy
a világos vezér, hol e8-on vagy h5-ön
sakkot adjon. Ez az örökös sakk, ami
szintén döntetlen.
A döntetlen játszmavégzôdést köz
ismerten használt francia szóval remisnek (remi) is mondják. Döntetlen jöhet
létre a játszma folyamán, ha a király
nincs megtámadva (sakkban) de lépni
nem tud sem a királyával, sem egyetlen
bábujával sem. Ezt a helyzetet patt-nak
nevezzük, ami szintén döntetlennek
számít. Lássunk négy ilyen példát:
1. világos: Kh1, sötét: Ke4, Vg3. 2.
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világos: Kh1 sötét: Kf3, Bg2. 3. világos:
Kg1 sötét: Kg3, gy: g2 4. világos: Kh1,
gy: h2 sötét: Kf4, Fe3, gy: h3. Mind a
négy esetben világosnak kellene lépni
,de nem tud (sakkban nincs) tehát patt
vagyis döntetlen (remi).

A sáncolás
Az elsô részben már megemlítettük,
hogy a játékban van egy olyan lépés,
amikor egy lépéssel egyidejûleg két
bábot is mozgathatunk, ez a sáncolás.
Ez a lépés úgy történik, hogy az egyik
bástyát a király melletti mezôre (d vagy
f) visszük és a királlyal átlépjük a bástyát.
A sáncolás történhet királyszárny és
a vezérszárny felé is. Az elôbbit rövid
sáncnak, az utóbbit hosszú sáncnak
nevezzük. Sáncolni csak egyszer szabad
és csak annak van joga akinek sem a
bástyája, sem a királya még nem lépett.
Nem szabad sáncolni:
1. ha a király sakkban áll.
2. ha a király és a bástya között a
mezôk nem szabadok (sáncolással nem
üthetünk!)
3. ha azt a mezôt, melyre a király lép,
vagy amelyet átlépm ellenséges báb
támadja.
Nézzünk egy állást: világos: Ke1, Ba1,
Bg1, Fh5, gy: a2, b2, c3, f2, g3, h2.
sötét:Ke8, Ba8, Bh8, Fg5, gy: a7, b6,
c7, f6, g7, h7. Ebben az állásban egyik
fél sem sáncolhat, mert:
a) a világos bástya már lépett (Bg1),
b) a másik oldalon pedig a király
sakkban lenne (g5 futótól)
c) a sötét pedig azért nem sáncolhat,
mert királya sakkban áll (Fh5 sakk).
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A játszma írása és jelölése
Az eddigiekben megismerkedtünk a
tábla mezôt a vonalak betû-és a sorok számjelével meghatározni, megismerkedtünk az egyes bábokat jelzô
betûkkel, a bábok mozgásterületével, egyes szabályokkal. Játszunk (barátunkkal, testvérünkkel, szüleinkkel)
játszmákat. De elôtte még tanuljuk meg
jegyzését. Ez azért fontos, hogy a lejátszott játszmákat utólag még egyszer
(vagy többször) lejátszhassuk, hogy tanuljunk hibáinkból vagy gyôzelem esetén ellenfelünk hibájából. A játszma
írása kétféleképpen lehetséges.
Teljes jelzés		
1. e2-e4, e7-e5		
2. Hg1-f3, Hb8-c6
3. d2-d4, d7-d6
Rövidített jelzés
1. e4, e5
2. Hf3, Hc6
3. d4, d6 stb.
A továbbiakban javaslom, hogy a
rövidített változatot alkalmazzuk.
Ehhez azonban még egy pár jelölés
megjegyzése szükséges: + sakk, ++
kettôs sakk:, : ütés, # matt, e.p.
enpassant, 0-0 rövid sánc, 0-0-0 hosszú
sánc. Most rakd kezdôállásba a bábokat
és játszd le a következô játszmát.

1. e4, e5
2. Hc3, Hc6
3. f4, f4:
4. Hf3, Fc5
5. d4, Fb4
6. Ff4: Hf6
7. Fd3 0-0

8. 0-0, d5
9. e5, Hd7
10. Fh7:+ Kh7:
11. Hg5+ Kg6
12. Vd3+ f5
13. f6: e.p.+, Kf6:
14. Hd5# matt

Ellenôrizd, hogy jól játszottad le a
játszmát. A végállás: világos: Kg1, Vd3,
Ba1, Bf1, Ff4, Hd5, Hg5, gy: a2, b2, c2,
d4, g2, h2. sötét: Kf6, Vd8, Ba8, Bf8,
Fb4, Fc8, Hc6, Hd7, gy: a7,b7,c7,g7
(folytatjuk)

Megoldások: (Játszunk egy kicsit!)
1. Be1#, 2. Vg7# 3. Hc2# 4. Bf8#
5. Ff5# 6. Vc8# 7. Vb2# 8. Bg8 #
Az 1. rész feladványainak megoldása:
1. Be1!
2. Fa7!
3. Hfg6!
4. 1. Ff6!, f6: 2.. Kf8, f5 3.Hf7#
5. Ff8! fenyeget 2. Ve7+, Kd5 3. Vd6#
a.1. Ff8! Fa3 2. Hd2+, Ke5: 3. Hf3#.
b.1. Ff8!Bh3: 2. Ha5:+ Ke5: 3. Hc6#
c. Ff8! Kd5 2. Vd8+, Ke6 3.Vd6#
6.1. Bh4:!, Bh4:+ 2. Kg1, Bh8 3. Ba8+,
Va8: 4. Fb6, Vb8 5. Ve6#.

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)

Nézzünk egy másik állást: világos: Ke1,
Ba1, Bh1, Ff6, a2, b2, c2, f2, g2, h2.
sötét: Ke8, Ba8, Bh8, Ff1, gy: a7, b7,
c7, f7, g6, h7. Mindkét fél sáncolhat,
de nem tetszés szerinti oldalra. A
világos sáncolhat a hosszú oldalra
(vezérszárny), de nem sáncolhat a rövid
oldalra, mert sáncolással ütni nem
szabad ( az f1 mezôn álló futót). A sötét
sáncolhat a rövid oldalra (királyszárny),
de nem sáncolhat a hosszú oldalra, mert
a királya sáncolás elvégzése közben
nem lépheti át a megtámadott (futó
f6 által) d8 mezôt. A sáncolás célja a
király biztonságba helyezése és a bástya
gyorsabb játékba hozatala.

Felhívás
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhetô a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu; hu.cchr.org
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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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
járóbeteg 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
29–30.: Ráckeresztúr

NOVEMBER
1., 5–6.: Ercsi
12–13.: Martonvásár
19–20.: Ráckeresztúr
26–27.: Ercsi

DECEMBER
3–4.: Martonvásár

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:

Emlékezés

57800057–10007297

Molnár Gyuláné (Baranyai Etelka)

Közérdekû nyitva tartások

halálának 1. évfordulójára

Baracska–Kajászó
Községek Körjegyzôsége

„Számunkra Te sohasem leszel halott
Örökké élni fogsz mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Atyám.
S mi köszönjük, hogy ô lehetett
a mi édesanyánk.”

Gyászoló szerettei

Kidoboló

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

I mpresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
november 16.
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
december 1-ig
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében

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

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

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

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14

eMagyarország Pont

iroda
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Ösztöndíj pályázatok
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„B” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Baracska Község Önkormányzata
a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal
együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre

Baracska Község Önkormányzata
a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal
együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre

a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára

a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási hallgatók számára
a 2011/2012. tanév második
és a 2012/2013. tanév elsô félévére
vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév elsô félévétôl kezdôdôen
felsôoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön
díjb an, akik 2012-ben elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2012/2013. tanév elsô félévében ténylegesen
megkezdik.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsôoktatási intézményben (felsôoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alap
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezô mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, vagy felsôfokú szakképzésben, a képzési
keretidôn belül folytatják tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidô: államilag támogatott
képzésben részt vevô hallgató esetében a támogatási
idô, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal
élô hallgató támogatási ideje további 4 félévvel
megnövelhetô); költségtérítéses képzésben részt vevô
hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben
a felsôoktatási intézmény szabályzatában a képzési
keretidôt ennél rövidebben nem határozza meg).
[2005. évi CXXXIX. törvény a felsôoktatásról, 55. §
(2) valamint 56. § (2) bekezdés]
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012
ôszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév elsô
félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Mindkét típusú részletes pályázati kiírás megtekinthetô és a pályázati ûrlap beszerezhetô Baracska-Kajászó Községek
Körjegyzôségének hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) ügyfélfogadási idôben!
Mindkét típusú pályázat benyújtásának határideje 2011. november 14.

