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NEM TUDHATOM
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülôhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belôle nôttem én, mint fatörzsbôl gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslô fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsôn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdôt, füttyös gyümölcsöst, szöllôt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntrôl pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter elôtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kôre léptem én,
ím itt e kô, de föntrôl e kô se látható,
nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költôk is bûntelen,
és csecsszopók, akikben megnô az értelem,
világít bennük, ôrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ôk felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

A

magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én, annak

emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

A

ta r ta l o m b ó l

Képviselô-testület.......................................... 2
Polgármesteri sorok....................................... 6
Alpolgármesteri sorok................................... 7
Iskola........................................................... 7
Óvoda........................................................ 10
Egyház........................................................ 10
Olvasói sorok............................................. 12

2

Önkormányzat

2012. február

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
November 25-én közmeghallgatást tartott a testület. A közmeghallgatáson nem vett részt Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia képviselô,
aki távolmaradását elôre jelezte.
A közmeghallgatás közben érkezett dr. Herczeg József képviselô és
korábban távozott Szûcs Norbert
képviselô. A lakosság részérôl 8 fô
volt jelen.
A polgármester beszámolt a képviselôtestület 2010. októberi megalakulása
óta végzett munkájáról. Elmondta,
hogy a 18 alkalommal tartott
ülésen 426 határozat és 25 rendelet
született. Ismertette, hogy 2011-ben
257 771 ezer forintból gazdálkodik
a testület, melynek nagyobb része
központi finanszírozásból, kisebb
része helyi adóbevételbôl áll. Az
év elején összeállított költségvetést
azonban a mindennapi élet felülírja,
mivel évközben megjelennek hirtelen
áremelések és egyéb váratlan kiadások
jönnek közbe. Az állampolgárok
sem
mindig
teljesítik
fizetési
kötelességüket, így az adóbevételek
sem a tervezettek szerint alakulnak.
Helyi adóbevételre 25 millió forint
lett tervezve, amibôl ugyan van
elmaradás, de az elôzô években
felhalmozott mintegy 25 millió forint
adótartozásból közel 5 millió forint
megfizetésre került. Gondot okoz,
hogy a szennyvízberuházásra felvett
hitel lakosság általi 10 éves idôtartamú
törlesztését többen alig, vagy egyáltalán
nem teljesítették. Az ebbôl keletkezett
hátralék 8 266 ezer forint, amit az
önkormányzatnak, mint kézfizetô
kezesnek kellett megfizetni a hitelt
folyósító pénzintézet felé. A futamidô
2012-ben lejár, ekkor indítható meg a
hátralékok behajtása.
Másik probléma a hulladékszállítási
díj, amibôl szintén több millió forint
hátralékot halmozott fel a lakosság egy
része.
Az óvodát és iskolát az önkormányzat
annak idején azért adta át kistérségi
fenntartású intézménynek, mert így
magasabb állami normatíva vehetô
igénybe. Ez a normatíva azonban még
mindig nem fedezi a két intézmény

fenntartását, így az önkormányzatnak
pótolni kell a kiadások összegét. Az
óvodások és iskolások étkeztetését a
szülôi befizetések és állami normatíva
mellett ugyancsak több millió forinttal
támogatja az önkormányzat. Ami
felháborító, hogy a kedvezményes
étkezésben
részesülô
gyermekek
között vannak akik – talán éppen
annak ingyenessége miatt – nem
becsülik meg az ételt, ugyanis ha nem
kedvükre való, az gyakran a kukában
landol. Az is probléma, hogy a gyermek
hiányzásakor nem mondják le a szülôk
az étkezést, így az elkészített ételt az
önkormányzatnak akkor is ki kell
fizetni, ha azt hiányzása miatt nem
tudta elfogyasztani a gyermek.
Szólt a polgármester a tanulók
körében néha felbukkanó erôszakos
jellegû cselekedetekrôl is. Az utóbbi
idôszakban
elôfordultak
esetek,
amelyek már nem a csínytevés
kategóriájába tartoznak. Ezek a renitens
cselekedetek jelentôsen befolyásolják
az iskola jelenlegi és jövôbeli helyzetét.
Ugyanis ha van 5–6 gyermek, aki
folyamatosan zaklatja a többit, akár
szóbeli, akár fizikai molesztálással,
a jó érzésû szülôk elôbb-utóbb másik
iskolába fogják beíratni gyermeküket,
s veszélybe kerülhet az iskola jövôje,
mivel a gazdaságosság befolyásolhatja
a fenntartást. Ezért is kér mindenkit,
hogy ne menjenek el szó nélkül az
események mellett, segítsenek a tanári
karnak a rend megôrzésében. Kéri,
hogy a rossz gyerekeket próbálják meg
fegyelmezni, az atrocitásokat pedig
azonnal jelezzék, hogy a törvényes
keretek között mindent meg lehessen
tenni a fegyelem és a jó színvonalú
tanítás érdekében.
A helyi autóbusz közlekedés terén sajnos még mindig nem sikerült megtakarítást elérni annak ellenére sem, hogy
a járatszám csökkentésre került. Október végéig mintegy 6 millió forint
került kifizetésre az Alba Volánnak.
Fôleg a nyári idôszakban egyre kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást,
a jó idôben többen közlekednek gyalogosan vagy kerékpárral, így a bevételkiesés miatt nagyobb összeg hárul az
önkormányzatra.

2011. december 31-ével megszûnik
Kajászóval a körjegyzôség, ami a helyi
lakosoknak csak annyi változást fog
jelenteni, hogy körjegyzôségi hivatal
helyett ismét polgármesteri hivatal fog
mûködni.
A közterületek megfelelô rendjének
fenntartása függ az alkalmazható személyi állomány létszámától. 2011-ben
változott a közmunka program, az új
rendszer beindulása nehézkes volt, a
szigorú jogszabályokat be kellett tartani. Az önkormányzat azonban meg
tudta teremteni azt a lehetôséget,
hogyha valaki máshol nem tudott legalább 30 napra munkaviszonyt létesíteni, itt volt rá alkalma. Ugyanis a legalább 30 napos munkaviszony megléte szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban is támogatásban részesülhessen
az a személy, aki nem tud elhelyezkedni. Megjegyezte, hogy a közmunkában
foglalkoztatottak többsége becsületesen dolgozott, a „problémás” személyek késôbbi foglalkoztatási lehetôsége
átgondolandó. Kéri a lakosságot az ingatlanaik elôtti rend fenntartásában,
mert az önkormányzat nem tudja átvállalni a tulajdonosok feladatait. Ne
várják meg, hogy felszólításra kerüljön sor.
Tájékoztatójában elmondta a polgármester, hogy a rendôrség minden évben beszámol a közrendrôl, közbiztonságról. A bûncselekmények felderítése
a rendôrség feladata. A bûnesetek száma Baracskán hol növekszik, hol csökken. Történnek olyan kisebb rongálások, ami helyi közügy. Feltételezhetô,
hogy a köztéri szemétgyûjtôk, játszótéri padok törésénél, ablaküvegek bedobásánál helyiek a tettesek. Felháborító,
hogy egyesek nem becsülik meg azt,
ami van. Bármilyen kis kárt is okoz valaki, az kétszeres költség, mivel egyszer el lett készítve, majd a javítás, pótlás is pénzbe kerül. Közel másfél millió forintba került az ellopott játszótéri játékok, 200 ezer forintba a faluházról lelopott gázcsövek pótlása. Ezeket
az összegeket más hasznos dolgokra,
fejlesztésekre lehetett volna fordítani.
2011-ben az önkormányzat ellátta
alapvetô feladatát, az intézmények
biztonságosan mûködtek. Az arra
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rászorulóknak biztosítva volt a
különbözô
segélyezésekhez
való
hozzájutás
lehetôsége.
Elôször
történt meg, hogy pályázat keretében
voltak támogatva a civil szervezetek.
Volt olyan, aki pénzbeli és volt, aki
természetbeni juttatásban részesült.
A vállalkozások támogatására 1,7%ra lett csökkentve az iparûzési adó. A
tanyabusz évi mûködtetési költsége 2
millió forint. E tanyabusszal történik
az óvodások és iskolások beszállítása az
intézményekbe, s ezzel a busszal nyílik
lehetôsége az Annamajorban lakóknak
az orvoshoz jutáshoz, bevásárláshoz.
Ezzel a busszal történt a 3–4.
osztályosok uszodába szállítása is. Ha
szerény összeggel is, de támogatva lett
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Majálisa, a Medicopter Légimentô
Alapítvány, és a 70 éven felüliek is
kaptak pénzbeli támogatást az idôsek
napi rendezvényen.
A 2012. évi fejlesztési tervek az anyagi lehetôségek ismeretében, a költségvetés készítésekor kerülnek pontosításra. Elsôdleges feladat továbbra is az
intézmények mindennapos, biztonságos mûködtetése. A Bursa Hungarica
felsôoktatási
ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozáskor a következô évre
300 ezer forintos keretösszeget határozott meg a testület. Folytatni kell a
megnyert vidékfejlesztési pályázatot,
amely következô lépcsôje az önkormányzati épület tetôszerkezetének felújítása. Jó lenne létrehozni egy zöldhulladék gyûjtô telepet. Megoldást kell
találni, hogy a helyi kistermelôknek
legyen lehetôsége termékeik helyben történô árusítására. Az iskolai
tornaöltözôkhöz kézmosási és illemhely használati lehetôséget szükséges
biztosítani. Megoldásra vár az óvodánál az esôvíz elvezetése és a Kiskanális
feletti híd helyreállítása. Bôvíteni kellene a Templom utcában és a régi Országúton a kerékpárút melletti közvilágítást. Az utak kátyúzása is szükséges lenne.
A tájékoztató után csatornadíj számlázással, hulladékszállítási problémákkal és közvilágítási igénnyel kapcsolatos lakossági hozzászólások hangzottak el.
A polgármester válaszában elmondta, hogy a felvetések többségével már
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foglalkozott a képviselô-testület. Amit
szükséges, továbbítani fog az illetékes szolgáltatónak. A hulladékszállítás, illetve elhelyezés körülményei
nagyon megváltoztak. A szolgáltató csak a háztartási hulladékot szállítja el. Mivel sem a hamu, sem a zöldhulladék nem kezelendô háztartási hulladékként, így egyiket sem viszi el a hulladékszállítást végzô Kft.
Az összegyûjtött hamu használható síkosság mentesítésre, a zöldhulladékot
pedig komposztálni lehet.

A november 29-ére meghirdetett képviselô-testületi ülés határozatképtelenség miatt nem került megtartásra. Jelen volt: Becsei
Andrásné és dr. Herczeg József, távol maradt: Boriszov Zoltán, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Szûcs Norbert, akik távolmaradásukat elôre jelezték,
valamint Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.

A december 13-án megtartott
rendkívüli ülésen nem vett részt dr.
Mayer András képviselô. Jelen volt
1 fô hallgatóság.
A napirendi pontok tárgyalása elôtt a
jegyzôasszony letette az esküt.
– A z évközben hozott döntések, a bevételi és kiadási elôirányzatok változása miatt szükségessé vált az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. A módosított kiadási és bevételi fôösszeg 257 771
ezer forinttal került elfogadásra. Jóváhagyásra került a PIT Bizottság
azon javaslata, hogy az év hátralévô
részében csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítsék.
– M ivel az AQUAPLUS Kft. még nem
fizette meg a 2010. évi koncessziós
díjat, felszólítás küldését kérte a
testület azzal a figyelmeztetéssel,
hogy nem teljesítés esetén fizetési
meghagyás kibocsátására kerül sor.
– Megbízást kapott a polgármester,
hogy a közvilágítás mérôsítésével
kapcsolatos problémákat tisztázza a
szolgáltatóval.
– A körjegyzôség költségvetési elô
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irányzata 51 932 ezer forintra
módosult.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemel
tetô Intézményi Társulás költségvetése 57 338 ezer forintra lett módosítva.
– A z ülésen került tárgyalásra a 2011.
I–III. negyedévi gazdálkodásról szóló
beszámoló. Az önkormányzat I–III.
negyedévi költségvetése 199 337
ezer forint bevétellel és 186 049 ezer
forint kiadással lett teljesítve.
– A körjegyzôség költségvetése az I–
III. neg yedévben 41 787 ezer forint
bevétellel és 37 703 ezer forint
kiadással teljesült.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Társulás I–III. negyedévi költségvetés teljesülése 58 835 ezer forint bevétellel és 58 835 ezer forint kiadással került jóváhagyásra.
– Megvitatásra került az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elôterjesztése. Az elôterjesztés
adatai alapján a kiadások csökkentésére lesz szükség ahhoz, hogy a költségvetésben kialakuljon a bevételi és
kiadási oldal egyensúlya. Úgy döntött a képviselô-testület, hogy bevételt növelô adóemeléssel nem terheli a lakosságot, az ingatlanadót nem
vezeti be 2012-ben. Így a kiadási oldalról kell némely beszerzési igényt
törölni, illetve bizonyos fejlesztéseket késôbbi idôpontra halasztani. A
testület megerôsítette azon szándékát, hogy amennyiben a költségvetés lehetôvé teszi, akkor kivitelezésre kerül a Kiskanál híd a Templom és
a Petôfi utca között. Mivel az úthálózat fejlesztésre kiírt pályázat olyan
gyûjtô-utakra szól, amellyel településünk nem rendelkezik, így nem lehet pályázni, amit korábban javasolt
a PIT Bizottság. A koncepció az írásos elôterjesztés számszaki része nélkül, az elhangzott módosító javaslatokkal került elfogadásra.
– A rra az indítványra, hogy 2012. január 1-jétôl az iskolai karbantartói
álláshely kerüljön átcsoportosításra a
községgazdálkodáshoz, úgy határozott a képviselô-testület, hogy az új
önkormányzati törvény hatályba lépéséig nem kívánja elvonni az iskolától a karbantartói álláshelyet azért,
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hogy ezáltal a községgazdálkodás szakfeladaton legyen a két karbantartói állás. (Igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia,
tartózkodott: Becsei Andrásné)
– Utasítást kapott a polgármestertôl
arra, hogy az óvodai gázkazánok üzemeltetését a jogszabályoknak megfelelôen, szakemberrel oldja meg.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemel
tetô Intézményi Társulás 2012. évi
koncepciója az elôterjesztés szerint
került jóváhagyásra.
– A 2012. évi hulladékszállítási díj
14 820 Ft + 27% áfa, (18 821 Ft)
összeggel került elfogadásra. A
többlet kommunális hulladék díjtétele
(matrica díja) 295 Ft + 27% áfa.
A jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkezô megrendelôktôl
a külön meghatározott díjtételek
szerint
kerül
elszállításra
a
hulladék. A zöldhulladék szállítás
2012-ben nem kerül bevonásra a
hulladékszállítás körébe.
– Pontosításra
került,
hogy
a
belterületen kívül mely külterületi
részekrôl történik 2012. januárjától a
szervezett hulladékszállítás. (Kossuth
utcában Gellért pusztáig, Széchenyi
utcában a szennyvíztisztítóig, Vasút
utca, Annamajor, Roboz.)
– A csatornadíj 2012. évtôl 424 Ft/m3
+ áfa (538,50) összeggel lett jóváhagyva. (Ebbôl 83 Ft/m 3 + áfa
a bérleti díj). A tisztítótelepre beszállított szippantmány díja 853 Ft/m3
+ áfa.
– A képviselô-testület összeállította a
2012. I. félévi munkatervét, melyet
az alábbiakban olvashatnak.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2012. évi belsô ellenôrzési ütemterve.
– A Szent László Völgye Kistérségi
Társulási Megállapodás módosítása – amire Kajászó község csatlakozása valamint a kistérségi szociális
központ családi napközi tevékenységi körrel való bôvülése miatt került
sor – egységes szerkezetben lett elfogadva.
– A z ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetôségeit áttekintve olyan
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döntés született, hogy az jelenleg
nem kerül bevezetésre, a téma a végrehajtási törvény megjelenése után
kerül ismételten napirendre.
– Helyi állatvédelmi ôrség létrehozásával kapcsolatos megkeresés érkezett
a képviselô-testülethez, mely elképzelést – a jogszabályi háttér áttanulmányozását követôen – a PIT Bizottság januári ülésén, a kérelmezô jelenlétében javasolja megtárgyalni a testület.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola
igazgatójának fûtésjavításra vonatkozó kérelmére a jelenlegi anyagi helyzet miatt nem tud összeget biztosítani a testület. A balesetveszélyesség
megállapításához szakvélemény beszerzésére, a hibák megszüntetésére
pedig ajánlat bekérésére tett javaslatot.
– 4 igen és 1 tartózkodás mellett döntés
született arról, hogy a Kossuth
u.–Ország u. találkozásánál lévô
önkormányzati telekre tervezendô
épület tanulmánytervére 200 ezer
forint kerüljön betervezésre a 2012.
évi költségvetésbe. (Igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott:
Becsei Andrásné. Szûcs Norbert a
döntés meghozatala elôtt távozott az
ülésterembôl.)
– Nyilatkozatot adott a testület a polgármesteri hivatal számlahasználatára és a Magyar Államkincstárnál
szükséges intézkedések megtételére.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 2011. évi
módosításaira vonatkozó határozatok visszavonására került sor, mivel
a módosítások egységes szerkezetben
elfogadásra kerültek.
– Egyhangúan döntött a testület, hogy
a Széchenyi utcai üres önkormányzati
lakásokat egyelôre nem adja bérbe.
– Határozat született arról, hogy
a UPC kábeltelevízió szolgáltató
mûszereinek elhelyezéséhez szükséges konténer a polgármesteri hivatal udvarára legyen telepítve. Az ott
lévô életveszélyes gazdasági épület a
tavasz folyamán elbontásra kerül. A
bontás lebonyolításához szükséges
összeg a költségvetésbe kerüljön betervezésre.

2012. február
– L akossági észrevételeket jeleztek a
képviselôk:
• A fogorvosi rendelési idô nem
egyezik meg a tájékoztatón
szereplô idôponttal, pontosítása
szükséges. A testület javasolta a PIT
Bizottságnak, hogy januári ülésén
egyeztessen a fogászati ellátást
végzô vállalkozás képviselôjével.
• Az iskola épülete mögötti területen többször találni randalírozásra utaló nyomokat (tûzgyújtás, padok rongálása, szemetelés), ezért
a terület gyakoribb ellenôrzését
kell kérni a rendôrségtôl és a
polgárôrségtôl.
– Zárt ülésen
• lakásfenntartási támogatás miatti fellebbezésrôl
• jegyzôi kinevezéssel kapcsolatos
kiegészítésrôl
• körjegyzôség megszûnése miatti
szabadságok rendezésérôl tárgyalt
a testület.

A december 27-én, aznap 13 órára telefonon összehívott rendkívüli képviselô-testületi ülésen nem tudott részt venni Becsei Andrásné és
Pintérné Bernyó Piroska.
– Központi háziorvosi ügyeletre kötött
együttmûködési megállapodás meghosszabbításáról született döntés.
– A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól készült rendelet.
(A rendelet a következô oldalon olvasható.)
– Védônôi helyettesítéssel kapcsolatos
megkeresés ügyében folyt tanácskozás.
Megjegyzés: az AQUAPLUS Kft.
idôközben megfizette az önkormányzatnak járó koncessziós díjat.
Becsei Andrásné
alpolgármester

2012. február
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A képviselô-testület 2012. I. félévi ülésterve
Ülés napja: 2012. január 24. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. A z önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtár
gyalása
2. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktuali
zálása, új pályázat kiírása
3. A faluház vezetô beszámolója a faluház 2011. évi
munkájáról, ill. a 2012. évben a Faluházban tervezett
rendezvényekrôl, elképzelésekrôl
4. A szociális rendelet felülvizsgálata
5. Egyebek
Ülés napja: 2012. február 28. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. A rendôrség beszámolója Baracska község közbiz
tonsága érdekében 2011. évben végzett munkájáról
2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
és Kistérségi Fejlesztési Tanács beszámolója a 2011.
évben végzett munkájáról
3. Helyi közterületek névváltoztatása
4. A köztisztasági rendelet felülvizsgálata
5. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása (2011ben kötött támogatási szerzôdések alapján)
6. Egyebek
Ülés napja: 2012. március 27. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
2. A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felül

vizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
3. Az önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata
4. Egyebek
Ülés napja: 2012. április 24. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön
végzett 2011. évi munkájának értékelése
2. A 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló megvitatása
3. A z önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfo
gadása
4. Beszámoló a községi könyvtár 2011. évi munkájáról
5. Közterület-használatról szóló rendelet felülvizsgálata
Ülés napja: 2012. május 29. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I. negyedévi
teljesítésérôl
2. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
3. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
4. A Falunap megszervezése
5. Egyebek
Ülés napja: 2012. június 26. (kedd), 17.00 óra
Napirendi pont
1. Beszámoló a védônôi munkáról
2. A képviselô-testület II. félévi munkatervének elfoga
dása
3. Tájékoztató a háziorvosi szolgálatról
4. Egyebek

A 25/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet
a nemdohányzók védelmének helyi szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelmérôl és
a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályiról
szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A.
§-ban kapott felhatalmazás alapján a
következôket rendeli el:
1. § Fogalom meghatározások
a) játszótér: a fôként a gyermekek részére fenntartott – játszószerekkel vagy sportolásra alkalmas területekkel és eszközökkel ellátott
– közhasználatú terület. Ide tartoznak a közparkok játszóterei és a
szabadidô eltöltését biztosító nem

egyesületi kezelésben lévô sportterületek
b) park: a település belterületén lévô
olyan közhasználatú zöldterület,
amely elsôsorban pihenést, felüdülési és sportolási célokat szolgál
2. § Dohányzással kapcsolatos tiltások
és korlátozások:
(1) Tilos a dohányzás:
a) játszótereken, az itt található játszóeszközök, illetve pihenô padok által behatárolt területen, továbbá az
ezektôl kifelé számított 5 méteres területen belül,
b) a templomokat övezô parkosított területen,
c) a polgármesteri hivatal bejáratától 5
méteres területen belül
d) a z Emlék parkban,
e) a z autóbusz járatok belterületi fedett
és legalább 3 oldalán zárt váróiban,

f) a temetôben,
g) oktatási, nevelési intézmény udvarában, valamint az intézmények
bejáratától 10 méteres területen
belül,
h) e gészségügyi intézmény bejáratától 10 méteres területen belül,
i) a Faluház bejáratától 5 méteres területen belül,
j) sportöltözô bejáratától 5 méteres
területen belül
3. § (1) Aki a rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt tiltásokat és korlátozásokat megsérti, szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.
4. § Ez a rendelet 2012. január 1.
napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné
polgármester
Szabó Katalin

körjegyzô
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Baracskaiak,
Kedves Kidoboló Olvasók!
Köszöntöm Önöket a 2012-es évben
elsô ízben megjelenô újságunk „Polgármesteri soraiban”. Kívánom, hogy ez az
év legyen nyugodtabb, kiszámíthatóbb
és boldogabb, mint az elôzô esztendô
volt.
Miért is ilyen furcsa szavakkal fejezem
ki jókívánságaimat az elkövetkezendô
egy évre? Azért, mert úgy gondolom,
hogy nagyon nehéz évet zártunk; Önök
is, mint állampolgárok és mi is, mint
önkormányzat. Nem kívánok politikai
okfejtésekbe bocsátkozni és nem is kívánok a nehézségekért felelôsöket keresni, mert nem ez a tisztem. Mindenesetre a 2011-es esztendôben tovább
nehezedett magánemberként is és mint
önkormányzat is, az életünk.
Az okokat, bajaink forrásait Önök is ismerik és mindenki saját meggyôzôdése
szerint döntse el, hogy mely okokért
felelôsek egyes személyek vagy esetleg a körülöttünk levô világ, netán-netán saját magunk. A mérleg elkészítése mindenkinek saját dolga. Nekem a
feladatom az önkormányzat munkájáról történô mérlegkészítés, amelyet
a közmeghallgatás során ismertettem
a jelenlévôkkel szóban, amelynek írásos kivonatát a képviselô-testületi hírek között olvashatják. Amit szeretnék kihangsúlyozni és tudom, hogy
néha már-már unalmasnak tûnik, de
higgyék el önkormányzati körökben
az ilyen Baracska nagyságú települések viszonylatában nem az. Igaz nem
építettünk eget rengetô dolgokat, de
2011-ben is úgy érzem tisztességesen

mûködtettük a település valamen�nyi intézményét, soha nem fenyegetett
bennünket bármelyik közüzemi szolgáltató kikapcsolással, nem kellett sem
a gázfogyasztás sem a villamosenergia
fogyasztás terén korlátozásokat bevezetni, valamennyi dolgozónk mindig határidôben megkapta járandóságát. Ha csökkentett mértékben, de továbbra is biztosítottuk a helyi utaztatást, egyre nagyobb összeget költünk
gyermekek élelmeztetésének támogatására, rendkívüli esetekben, ha szerényen is, de tudtunk átmeneti segélyt
nyújtani, továbbra is tartottunk Falunapot, Idôsek Napját, támogattuk civil szervezeteinket, és tavaly járt le az
5 esztendôvel ezelôtt útfelújításra felvett hitelünk utolsó törlesztô részlete. Befejeztük a játszóteret, elkészült
a transzformátorteleppel szemben az
Ország utcai fedett autóbuszváró. Az
iskolánk jelentôs összegû számítástechnikai felszerelést kapott, amelyet
pályázaton nyert el. Mûködtettük a tanyagondnoki buszt, amellyel a külterületen lakó gyermekeket hordjuk az
óvodába és iskolába. Mindezek ellenére, vagy mellett az önkormányzatunk
fizetôképes maradt, nincs hosszú távú
hitelünk és nem fenyeget bennünket az
eladósodás réme.
Ez volt a múlt és nézzük mi várható a
jövôben. Mint Önök is hallják, olvassák, a közigazgatás jelentôs átszervezés
alatt van, amely igen sokszor tett és tesz
bennünket bizonytalanná, illetve ró
ránk különbözô nagyságrendû és fontosságú feladatokat. Új önkormányzati
törvényünk van, amely számos ponton
megváltoztatta az önkormányzat kötelezettségeit és felvállalható feladatainak terjedelmét. Hetekig mi is csak találgattunk például, hogy Baracska Önkormányzatának lesz-e egyáltalán hivatala, ahol Önök ügyes-bajos dolgaikat
intézhetik. Nos, hivatalunk maradt, de
az ügy még koránt sincs lezárva, hiszen
újabb átszervezések következnek, mivel
2013. január 1-jétôl újból járások lesznek, amely azzal jár, hogy több, eddig a
hivatalnál, vagy a jegyzô által elvégzett
feladat és hatáskör a járásközpontokhoz kerül. Nagyon bízom benne, hogy
a döntéshozóink tisztában vannak dön-

téseik súlyával, hiszen a túlzott központosítás az ügyfélközpontúság rovására mehet. Magyarul: remélem azon
ügyeket, amelyek sokakat érintenek,
meghagyják a helyi ügyintézés terén,
hiszen nem mindegy, hogy az állampolgár a problémáját helyben elintézheti,
vagy az ügyintézésért el kell utazni a járásközpontba. Ez a jövô zenéje, reméljük a legjobbakat.
Az anyagi jellegû terheink mellett talán az elkövetkezendô idôszak legnehezebb döntése elé néz az önkormányzatunk, amikor majd arról fog dönteni, hogy visszaveszi- e az államtól az
általános iskolát vagy hagyjuk azt állami kézben. Mivel hosszú évek óta
nincs erre gyakorlati példa, így nehéz
azt megjósolni, hogy vajon ki bizonyul
jobb gazdának egy falusi általános iskola esetén. Az anyagilag lecsupaszított kis helyi önkormányzat vajon képes lesz-e hosszú távon „erôn felül” elvégeztetni azokat a munkákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az iskola fennmaradjon. Gondolok itt arra,
hogy képesek leszünk-e saját erôbôl az
épületeken nyílászárót cseréltetni, szigeteltetni, tornatermet építeni, és egyáltalán a mindennapos mûködtetéshez
szükséges gépeket, eszközöket biztosítani. Persze a kérdés másik fele az,
hogy az állam fel tudja-e vállalni ennek a sok kis apró magyar település leamortizálódott általános iskolai épületeinek fenntartási költségeit és – ha feltudja – egyáltalán mikorra. Mindezen fejtörôsdi mellett azért
szeretném, és nem csak én, hanem
képviselô-testületünk valamennyi tagja, ha 2012-ben apró fejlesztéseket is
végre tudnánk hajtani a településen.
Vannak már elkötelezettségeink, ígéreteink az idei esztendôre, de vannak
olyan tervek, amelyek megvalósulása
a költségvetésünk elfogadásakor realizálódhat. Nagyon bízom benne, hogy
bármilyen nehéz évet zártunk, és bármilyen nehéz évet is kezdtünk, túl tudunk lépni az egyéni problémáinkon,
sérelmeinken és nagyobb türelemmel,
odafigyeléssel, közösen meg tudjuk
valósítani céljainkat.
Boriszov Zoltán
polgármester
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Karácsony ünnepén
A családi karácsonyozások elôtt 2011ben is sor került a községi ünnepségre.
A katolikus templomban elôadott betlehemi és egyéb karácsonyi történetek,
versek és dalok, hangszeres elôadások
sokunkban régi emlékeket hoztak elô
a szeretetet hangsúlyozó ünnepnapokról, boldog pillanatokról. Ezúton is
köszönöm az ünnepélyes hangulatot
megteremtô dalkörösök, pedagógusok,

iskolai tanulók és munkatársak felkészülését és mûsorát.
Az idôjárásnak köszönhetôen az ünnephez méltóan fénylô községi fenyô
közelében, a faluház udvarán kortyolhattuk el az illatos és zamatos forralt
bort, teát, s az elmaradhatatlan diós és
mákos bejglit, valamint a sokféle szaloncukrot is megízlelhettük. A finomságok felszolgálásában segítséget nyúj-

tott Dombainé Magdika, Keresztes Ildikó, Magyar Hajnalka, Magyaródiné
Tünde és Mátyásiné Zsuzsa. Köszönöm
kedvességüket.
A formás fenyôfát Tüske Ferencék ajánlották fel, melyet a díszvilágítás mellett
Székely Miklósné tanárnô irányításával
a Kozma Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói láttak el saját készítésû
díszekkel.
(Becseiné)

Tájékoztató
Az Ercsi Járóbeteg Ellátó Szakorvosi Rendelôintézete
Ercsiben az Esze Tamás u. 14. szám alatt található.
A rendelô mellett gyógyszertár is van.
Szakorvosi rendelésre 7–20 óráig személyesen vagy a 06-25520-770 telefonszámon lehet idôpontot kérni.
Ha megérkezünk a vizsgálatra, a recepción sorszámot kell
kérni. Az illetékes vizsgáló ajtaja feletti kijelzô mutatja, hogy
melyik sorszámú személy vizsgálata következik/történik. A
sorszámok a folyosó végén lévô kijelzôkön is láthatók.
Ha laborvizsgálaton veszünk részt, az eredményt postai
úton is megküldik részünkre, amennyiben saját nevünkre

megcímzett, megfelelôen felbélyegzett borítékot adunk le a
vizsgálatkor.
A nôgyógyászatra, bôrgyógyászatra, szemészetre, fül-orr
gégegyógyászatra, gyermekgyógyászatra, pszichiátriára nem
szükséges beutaló, csak idôpontot kell kérni.
A tüdôgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia,
belgyógyászat, urológia, neurológia, ultrahang vizsgálathoz
beutaló és idôpontkérés szükséges.
Labor és röntgenvizsgálatra beutaló, gyógytornára és
fizioterápiára elôjegyzés szükséges.
(Becseiné)

I S KO L A

Eredményes félév
Tisztelt Olvasók! Mire soraimat olvassák, lezárul 2011–
2012-es tanév elsô fele. Sok-sok munkával, erôfeszítéssel
teli félévrôl számolhatok be. Összegezve az elmúlt idôszakot
örömteli versenyekrôl, programokról néhányat kiemelnék.
2011. október 5-én Benedek Elek házi mese- és mondamondó
versenyt szervezett Nyárainé Boromisza Klára iskolánk
tanulói számára.
Nemzeti ünnepünk megemlékezésére a Faluházban 2011.
október 21-én került sor. Mûsorral 8. osztályunk készült,
Graczer László osztályfônök vezetésével.
Igen jól sikerült Németh István összefogásával a papírgyûjtés,
hatalmas mennyiséget gyûjtöttek a szülôk és a gyerekek.
November 25-én Vasvári Béla szervezésével alsó tagozatos
diákjaink számára bábelôadás volt a Faluházban.
November 29-én Vékony Vanda 6. osztályos tanuló ebben
az évben is átvehette a „Jó tanuló, jó sportoló” díját
Székesfehérváron a Fejér Megyei Diáksport Szövetségtôl.
December 1-jén rendkívüli irodalmi órát tartott Székely
Miklósné magyar szakos tanár a 7. osztályosokkal a
Vörösmarty-szobornál.
Ugyanezen a napon délután Vörösmarty Mihály emlékére
Költôi Délután volt 1–8. osztályosok számára Nyárainé
Boromisza Klára szervezésével.

December 6-án a Diákönkormányzat szervezésében
Szôlôsyné Nagy Melinda vezetésével a Mikulás is megérkezett
iskolánkba. A felsô tagozatosoknak Mikulás-bált rendeztek
a felsô tagozatban tanítók.
December 8-án az alsó tagozatosok részére a Palánta
bábegyüttes ingyenes elôadást tartott.
December 9-én Kézmûves foglalkozások voltak. Hagyományunkhoz híven a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Diákotthon diákjait láttuk vendégül, akiket nagy szeretettel vártunk. Több
okból is. Számunkra a diákok és tanáraik régi jó barátok.
Több éve hagyományként minden év adventjében meghívjuk ôket kézmûves foglalkozásainkra. Fontos nevelési céllal
is tervezzük ezt a találkozót. Diákjaink ezen a délutánon alkothatnak azokkal az iskoláskorú társaikkal együtt, akik fogyatékosságuk ellenére nagy igyekezettel képesek létrehozni
egy-egy kis remekmûvet. Csodálatos minden ilyen alkalom
élménye, mert jó látni, hogy képesek az örömteli életre, tele
vannak szeretettel. Erre az alkalomra vendégfogadást is rendeztünk, majd a tanulókkal beszélgettünk. Szülôi segítséggel finomabbnál finomabb süteményekkel kedveskedhettünk
nekik erre az alkalomra, melyet ezúton is köszönünk. A foglalkozáson a következô pedagógusaink vettek részt: Borsóné
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Molnár Szilvia, Adorjánné Vadas Katalin, Homoki Zsuzsanna, Kremnitzky Dóra, Moharosné Benkô Ágnes, Szôlôsyné
Nagy Melinda, Simon Judit, Székely Miklósné, Reiner Renáta, Sulyok Zoltán, Markovics Ágnes és Kárpáti Zsolt.
Ugyan ezen a napon, december 9-én körzeti versmondó
versenyen (Vereben) két 2. osztályos tanítványunk képviselte
iskolánkat (Horváth Celina különdíjas és Ferenc–Csibi
Nóra 1. helyezett lett). Felkészítô tanáruk Vranekné Járányi
Csilla volt.
Karácsonyi témahét volt 2012. december 9–22-ig a 2.
osztályban, Vranekné Járányi Csilla vezetésével. A témahét
munkájába bevont pedagógusok Vajda Rozália, Németh
István, Reiner Renáta és Kárpáthegyi Józsefné. Meghívott
vendég Dombi Ferenc református lelkész volt. A témahét
zárása betlehemes játék volt, melyet a katolikus templomban
megrendezett karácsonyi ünnepségen adtak elô a gyerekek,
2011. december 22-én. Igen sok elôkészület, szervezés elôzte
meg az elôadást. Külön köszönet a felkészítô osztályfônöknek
és minden szülônek, akik a jelmezeket varrták és a díszletet
elkészítették. Reiner Renáta énektanár ismét szép énekeket
tanított az énekkarnak, melyen pedagógusaink ismét
szerepeltek. Molnár Fanni verset mondott és FerencCsibi Nóra mesét mondott. Büszkék vagyunk zenét tanuló
diákjainkra: Bagdi Emesére, Papp Lászlóra, Németh Nórára
és Vékony Vandára. Köszönjük az elismerô szavakat, mellyel
tanulóink és tanáraink szép munkáját dicsérik. Öröm
számunkra, hogy évrôl-évre egyre több szülô, nagyszülô,
volt munkatárs és vendég érkezik erre az alkalomra. Külön
köszönet Tóth Béla tisztelendô úrnak, hogy ebben az évben
is helyett adott ennek a szép ünnepségnek.

Házi tanulmányi versenyek eredményei
2011. október 5., Benedek Elek Mese- és mondamondó
verseny
Alsó tagozat
1–2. korosztályból
I. helyezés:
Molnár Fanni
2. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
II. helyezés:	Kovács Míra
1. osztály
felkészítôje: Homoki Zsuzsanna
III. helyezés: Horváth Celina
2. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
3–4. korosztályból
I. helyezés:
Fejes Dorottya
3.a osztály
felkészítôje: Szôlôsyné Nagy Melinda
II. helyezés:
Siklódi Gellért
4. osztály
felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia
III. helyezés: Kertmegi Borbála
4. osztály
felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia
Felsô tagozat
5–8. osztály
I. helyezés:
Vékony Vanda
6.osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
II. helyezés:
Sándor Anita
7. osztály
felkészítôje: Székely Miklósné
III. helyezés: Csepke Vivien
7. osztály
felkészítôje: Székely Miklósné

2012. február

Különdíj:

Bagdi Zsófia
5. osztály
felkészítôje: Székely Miklósné
Csepke Éva
5. osztály
felkészítôje: Székely Miklósné
2011. december 1., Költôi délután Vörösmarty Mihály
emlékére
Alsó tagozat
1–2. korosztályból
I. helyezés:
Horváth Celina
2. osztály
felkészítôje:Vranekné Járányi Csilla
II. helyezés:
Németh Jázmin
1. osztály
felkészítôje: Homoki Zsuzsanna
III. helyezés: Ferenc-Csibi Nóra
2. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
Különdíj:
Méri Kata
1. osztály
felkészítôje: Homoki Zsuzsanna
Fodor Nóra
1.osztály
felkészítôje: Homoki Zsuzsanna
3–4. korosztályból
I. helyezés:
Kertmegi Borbála
4. osztály
felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia
II. helyezés:
Fejes Dorottya
3.a osztály
felkészítôje: Szôlôsyné Nagy Melinda
III. helyezés: Dombi Gergô
3.a osztály
felkészítôje: Szôlôsyné Nagy Melinda
Kutas Kitti
3.b osztály
felkészítôje: Moharosné Benkô Ágnes
Különdíj:
Molnár Krisztián
4.osztály
felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia
Paizs Petra
3.b .osztály
	felkészítôje: Moharosné Benkô Ágnes,
Toman Ilona
Böcz Gál Zoltán
4.osztály
felkészítôje: Borsóné Molnár Szilvia,
Toman Ilona
Felsô tagozat
I. helyezés:
Németh Nóra
6.osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
II. helyezés:
Gémes Balázs
8. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
Csepke Vivien
7.osztály
felkészítôje: Székely Miklósné
III. helyezés: Sándor Anita
7. osztály
felkészítôje: Székely Miklósné
Különdíj:
Radványi Regina
6. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla
Varga Cintia
8. osztály
felkészítôje: Vranekné Járányi Csilla

Programok, tervek:

2012. február 16. Alsós olvasási verseny
2012. február 17. 	Jelentkezési lapok elküldésének utolsó
napja a középiskolákba
2012. február 18. 	Farsangi bál a Faluházban (szombaton)
2012. február 19.	8. osztályosok értesítése a felvételi
eredményekrôl
2012. február 23.	Alsós helyesírási verseny
Kárpáthegyi Józsefné, igazgató
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A mindennapi kenyerünk….
Az iskolai hírekben munkánk szép
részérôl számoltam be, melyet minden alkalommal boldogan teszek.
A következô sorokban egy igen fontos dologról beszélnék, melynek
megoldásához segítséget szeretnék
kérni. Leginkább a szülôktôl s mindazoktól a felnôttektôl, akik példamutatásukkal elôl járhatnak az ügyben. Errôl a problémáról minden iskolánkban étkezô gyermek szülôjét
értesítettem levélben. Remélem a lényeg elgondolkodtat mindenkit és
senki nem bántódik meg a leírtakon, fôleg, sem gyermekként, sem
szülôként, ha nem érintett a dologban.
Nevezetesen az iskolai étkezésrôl
szeretnék beszélni. Miután mindennap az iskolában ebédelek s ugyanazt az ételt eszem amit a gyerekek, természetesen véleményt tudok mondani az étel minôségérôl és
mennyiségérôl. Az étel igen változatos, orvos aláírásával jóváhagyott
menüt tartalmaz minden héten. A kiszolgáló személyzet munkáját külön
dicsérni tudom, hiszen Dombainé
Magdika „nagymamai” szeretetével tálalja, kínálja, adagolja az ételt.
Renáta ugyanígy lelkiismeretesen és
kedvesen szolgálja ki gyermekeinket.
A gyermekétkeztetés napközis ellátásban részesülô gyermeknek, menzásnak maximálisan biztosított. 104
tanuló étkezik naponta a 181 fôbôl.
A tanulók többségével semmi gond.
Szeretnek iskolánkban étkezni, kulturáltan viselkednek az étkezôben,
és megbecsülik az ételt. Viszont egy
részük viselkedése, amit az étkezés
során produkálnak az nemcsak kifogásolható, hanem egyenesen felháborító. Természetesen nem itt a Kidoboló hasábján beszélek az ügyrôl
elôször, de többszöri kérés, felszólítás ellenére sincs változás. Vannak
olyan tanulóink, akik gyermekvédelmi támogatás címén ingyenesen
étkeznek és vannak olyanok is köztük, akik fizetnek érte. Nemcsak elmondás alapján, hanem saját szememmel meggyôzôdve látom, hogy

nap mint nap, mit visznek vissza a gyerekek. Belekóstolnak, és nem eszik meg
az ételt. Még az a jobbik eset, ha belekóstolnak, mert legalább megízlelték.
Kritizálnak, és sokszor nem is ismerik
az adott ételt. Napközis nevelôk, konyhai dolgozók elmondják nem egyszer,
hogy mi a neve, mibôl készül, milyen
húsokat, zöldségeket tartalmaz. Megjegyzem, hogy nem azért, mert az felismerhetetlen, hiszen minden étel gusztusos, szép látványt nyújt. Heti étlapot a tálaló konyha ajtaján, valamint
a hirdetôtáblán is megtekintetik az
érdeklôdôk nap, mint nap.
Tájékoztatásul néhány finomságot említenék, többségünknek ízletes, de a mi
„elégedetlen” gyermekeink számára
sajnos „mosléknak” titulált ételt: töltött káposzta, rakott kel, brokkolis csirkemell rizzsel, töltött csirkecomb, csirkepörkölt (felsô comb) csigatésztával, rántott tengeri hal
majonézzel és kukoricás
rizzsel, vadas mártás hússal, zsemlegombóccal és a
legváltozatosabb levesek,
belekóstolnak, és nem eszik
meg az ételt. Sorolhatnám a
végletekig…
Szívesen ennének elmondásuk szerint mindennap pizzát, hamburgert, virslit, pudingot, csokit, és zacskószámra chipset, kakaót és kólát. Ezt
természetesen semmiképp nem tudjuk
teljesíteni. Hiába mondjuk, hogy néhanéha ehetô ételek ezek, de semmiképpen nem helyettesíti a fejlôdô szervezet
számára az egészséges étrendet.
Az uzsonnát rendszeresen egyenesen a
kukába dobják, ami sokszor egész kifli,
zsemle, körbe rágott kenyérszelet és
gyümölcs. Sajnos az is megesik, hogy a
földre hajítják, míg egy felnôtt fel nem
szedeti velük. Egyik nap kollégám a
szülônek jelezte, hogy gyermeke egész
nap semmit nem evett, figyeljen oda
rá, mert ez nem jó. A szülô közölte,
hogy mit csináljon vele, ingyen van,
ôt nem érdekli hova dobja. Az „ingyen
van” szó sajnos a gyerekek szájából is
gyakran elhangzik…
Tisztázandó kérdés, az „ingyenes” szó

mit is takar – hogy a szülô nem fizet
érte az biztos, tehát az ô számára
valóban ingyenes. De hát ez az étel
nem csak úgy van, hanem valaki
kifizeti, konkrétan a baracskai
önkormányzat és állami normatíva
finanszírozásával jutnak a rászorult
tanulók egyéb jogcímeken ehhez a
kedvezményhez, mely éves szinten
milliókba kerül! Az ingyenest akkor
nem kell megbecsülni, nem számít,
hogy másnak ez mibe kerül?
Szeretném, ha a szülôk segítenének
abban, hogy ez a gondolkodásmód
megváltozzon, hogy neveljék ôk is
gyermekeiket arra, hogy az ételt
önmagában kell megbecsülni. Ha
fizetünk érte akkor is, ha nem,
akkor is. Persze akad az ételért
fizetôs gyermek is, aki válogat,
kidobja az ételt, de elenyészô a
számuk
a
többiekhez
képest. Tudatosítani kell
mindannyiukban, hogy
egy fôre esô havi étel ára
(tízórai+ebéd+uzsonna)
8000–10000 Ft között
van, amit a szülô kifizet
és ehhez még az állam
és önkormányzat ad
támogatást, ami fedezi a teljes
ellátás árát. Ezért egy felnôtt dolgozó
embernek igen sokat kell dolgoznia.
Tisztelt Szülôk! Tisztelt Olvasók!
Önökre bízom, mit gondolnak.
Remélem, elindítok valami változást
ezzel a jelzéssel, amit nem lehet
tovább már kezelni. Csak Önök,
mint Szülôk tudnak ezen segíteni.
Kérem, tegyenek érte, bízom benne,
hogy sikerülni fog!
Továbbá ismételten kérem, hogyha
hiányzik a gyermek az ingyenesen
étkezôk körében, ugyan úgy le kell
mondani az étkezést az érintett
napokra, mintha fizetnének érte!
Kérem, aki eddig ezt elmulasztotta,
a jövôben szíveskedjen iskolánkban
a titkárságon mindennap 9 óráig
jelezni.
Tisztelettel:
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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ÓVODA

Bóbita Krónika
Bár az igazi tél késik, a gyerekek legnagyobb bánatára, de
a december így is a legizgalmasabb hónap. Már november
végén elôkerültek az adventi zsákok, naptárak. A csoportokban közösen elkészítettük az adventi koszorúkat, melyeken minden hétfôn eggyel több gyertyát gyújtottunk meg.
Elérkezett december 6. és amíg a Mikulásra vártak a gyerekek, a Tündérek és a Mikulás címû bábelôadást nézhették meg, az óvó nénik közremûködésében. A mese után végre megérkezett a kaporszakállú, aki minden csoportba ellátogatott, és kiosztotta a csomagokat, amit versekkel, énekekkel köszöntek meg a gyerekek. Az óvoda költségvetése, és a tavalyi gyermeknapi fényképekbôl befolyt összeg
lehetôvé tette, hogy a csomagok mellé, játékok is jussanak
a puttonyba. Új dömper, társasjátékok, favonat készlet, kirakók, kis játékállatok, farm és még megannyi játék várta,
hogy a gyerekek kipróbálják. A sok érdekes játék miatt a Mikulásnak már csak fél kézzel tudtak integetni az óvodások.
Ahogy fogytak az adventi zsákok, úgy közeledtünk a Karácsony érkezéséhez. A gyerekek lelkesen segédkeztek a kis karácsonyfák, és a csoportok díszítésében, és izgatottan készítették a családnak szánt ajándékot. Hogy az egész család átérezhesse a karácsonyi készülôdés hangulatát, idén is szeretettel vártuk a szülôket és gyerekeket december 16.-án egy
kis kézmûveskedésre. Égtek a mécsesek, szólt a karácsonyi
zene, készültek a szebbnél szebb mûvek, amelyekbe anyukák és apukák elmélyülten segédkeztek. És ha valaki megéhezett megszomjazott, teával, aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, és kekszekkel frissülhetett, a szülôk jóvoltából. Az új
év új programokat hozott, amelyekrôl a szülôi értekezleten
már bôvebben tájékoztattak az óvó nénik, de ezen a fórumon
is megemlíteném ôket:

• Február 13. (hétfô): nevelés nélküli munkanap
• Február 17. (péntek): Farsang
• Február 21. (kedd): Bábszínház az óvodában
• Március 14. (szerda): A Március 15-i ünnepség
• Március 24. (szombat): nevelés nélküli munkanap
• Március 30. (péntek): Kiszézés-Zöldágjárás
• Április 2–6.: Nyílt hét
• Május 4. (péntek): Táncház
• Május 22–25: Anyák napja és búcsúzás minden
csoportnak
23-án (szerdán): Alma csoport
24-én (csütörtökön): Katica csoport
25-én (pénteken): Kislabda csoport
• Június 4. (hétfô): nevelés nélküli munkanap
Néhány eseménynek, programnak még nincs pontos dátuma,
de idôben fogjuk tájékoztatni a kedves szülôket.
Mészárosné Giricz Marianna

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Február 11 – betegek világnapja
A Szentatya ebbôl az alkalomból
üzenetet írt. Témáját Lukács evan
géliumából választotta: „Kelj föl, menj!
Hited meggyógyított téged.” (Lk 17,19)
A pápa kiemeli a gyógyulás szentségeit, vagyis a bûnbánat szentségét és a betegek kenetét, amelyek az Eucharisztiában teljesednek be. Ezek a szentségek
rávilágítanak a testi egészség és a lélek
megújulása közötti kapcsolatra. Aki betegségében az Úrhoz imádkozik, azt Isten és az egyház szeretete sosem hagyja
magára. A bûnbánat szentségében, vagyis a gyónás orvosságában a bûn nem
válik kétségbeeséssé, hanem találkozik

a szeretettel, amely megbocsát és átalakít. Ezért a szenvedés pillanata ahelyett, hogy kétségbeeséssé válna, átalakulhat az önmagunkhoz való visszatalálás kegyelmi idôszakává, amely során átgondoljuk életünket és hibáinkat,
ahogy a tékozló fiú is tette.
XVI. Benedek annak a reményének ad hangot, hogy a betegek kenete mint szentség felértékelôdik, és a
többihez képest nem tekintik alacsonyabb rendûnek. A pápai üzenet kiemeli az Eucharisztia jelentôségét: a betegség pillanatában az Oltáriszentség magunkhoz vétele egyedülálló módon

hozzájárul a belsô lelki átalakuláshoz.
A beteget ugyanis összekapcsolja Jézus
áldozatával, aki önmagát ajánlotta fel
az Atyának, hogy minden ember üdvözülhessen. Ezért itt, most újra üzenjük a betegeknek és hozzátartozóiknak,
hogy bátran hívják Tóth Béla atyát,
aki bármikor kész az Egyház szentségeivel megerôsíteni a szenvedôket.
Ez most, a hamarosan kezdôdô nagyböjtben, a húsvétra való felkészülés
idôszakában különösen fontos lenne.
Telefonszáma: 368-298.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné
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Faluház

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: 06-22/ 454-200; 06-30/ 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Ez új esztendôben is Istenünk
gazdag áldását és békességét
kívánom minden kedves Olvasónknak!
Véget ért a karácsony ünnepe: a feldíszített karácsonyfa,
az ajándékok és a gyertyafény
hangulata. Azonban néhány
mondat erejéig tekintsünk vis�sza, mi történt „nálunk” decemberben.
December 17-én megtartottuk immáron hagyományosnak mondható gyülekezeti adventi kézmûves foglalkozásunkat, melyen 16 gyermek készített karácsonyi díszeket Ibolya néni, Ildikó néni
és Mariann néni vezetésével. Köszönjük az ô áldozatos segítségüket!
Az alkalom végén próbát tartottunk,
hogy azután …
… a Szentesti áhítaton a hittanosok énekekkel tarkított karácsonyi jelenetével
tegyük még gazdagabbá a karácsonyi
evangéliumot: „Ne féljetek, mert íme,
hirdetek nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítô született
ma nektek, aki az Úr Krisztus.” (Lukács
ev. 2,10-11)
Ünnepi alkalmaink (Karácsony, Óév,
Újév) sora közben jogerôre emelkedett
a presbiterválasztás eredménye: gondnok – Baross Miklós; presbiterek – Bogár Józsefné, Dombai Sándor, Gyarmati István (ifj.), Hajdú Józsefné, Juhász
Istvánné, Nagy Ferencné és Szénásiné
Mészáros Márta; pótpresbiterek – Gál
Pál, Kordics Jánosné, Korsós József és

A mesélô és az angyali kar

Németh Józsefné. A testület az újévi istentiszteleten tett fogadalmat. Bízom
abban, hogy a következô 6 évben is tudunk közösen munkálkodni gyülekezetünk lelki és fizikai épülésén, szépülésén. E helyen is köszönöm azon presbiter testvéreknek is az elôzô hat évi szolgálatát, fáradozását, akik a folytatást
már nem tudták vállalni.
Az elmúlt események felidézése után tekintsünk elôre az elôttünk álló „csendesebb” idôszak alkalmaira. Bár amikor e sorokat olvassuk, már túl vagyunk az ökumenikus imahét napjain, mely idén három estét foglalt magában (január 18-20). Szerdán Süller
Zsolt evangélikus lelkipásztor, csütörtökön jómagam, pénteken pedig Bokros László baptista lelkipásztor szolgálatát hallhattuk a Jézusban és Jézussal való gyôzelem lehetôségeirôl, a hét
alapigéje köré csoportosítva: „… mindnyájan el fogunk változni.” (1Korinthusi levél 15,51-58)

A pásztorok

Minden ünnepünket megelôzi
egy „bevezetô” idôszak. A
karácsony elôtti négy hetet
(amint a múlt számban írtam)
adventnek nevezzük. Ehhez
hasonlóan a húsvét ünnepét
az 50 napos böjti idô vezeti
be, mely idén február 26-án
kezdôdik böjt elsô vasárnapjával. Nekünk, reformátusoknak ez elsôsorban nem a hús
vagy egyéb ételek fogyasztásának a tilalmát, korlátozását
jelenti, hanem a lelkünk böjtjét, megüresítését. „Hiszen
ahogyan a testünknek, úgy a lelkünknek is szüksége van táplálékra. Ma, sajnos, nagyon sok ember lelke éhezik,
vagy szenved a rossz „táplálkozás” miatt. Mert nem mindegy, milyen elveket,
gondolatokat enged be a szívébe, az életébe. Konkrétan: nem mindegy, hogy a
Biblia kínálta lehetôségeket, vagy a világ hangzatos, de hamis jelszavait követi. Többek mellett Jézus figyelmeztet az
evangéliumokban a szív böjtjére, ami az
alázatban, a könyörületességben, a szeretetben nyilvánul meg.
A böjt 50 napja (egészen húsvétig) jelent egy külsô csendet is: a farsangi
idôszak végét, a „bulik” szüneteltetését
… Ez segít, hogy lélekben is elcsendesedve igyekezzünk minden nem odaillô
gondolatot kivetni az életünkbôl, hogy
azután így megtisztulva fogadhassuk
magunkba a húsvét üzenetét!
A következô néhány mondatot elôször
nem akartam írásba foglalni. Az alábbi-
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ak miatt mégis erre kényszerülök. Úgy
vélem, az ügy nagy vonalakban mára
mindenki elôtt ismert. Konkrétan,

hogy egyik volt presbiterünk visszaélt
a begyûjtött egyházfenntartói járulékkal, saját céljaira költve azt. Ráadásul a
faluban azt híreszteli, hogy idôközben
adósságát törlesztette. Határozottan
ki kell jelentenem, hogy ez nem igaz!
A rendôrség által jogerôsen megállapított összegbôl e sorok írásáig egyetlen
forintot sem fizetett vissza! A bíróságtól két év haladékot kapott, hogy tartozását részletekben rendezze. Amint ez
megtörténik, jelen újság hasábjain magam örömmel fogom hírül adni. Kérem, hogy mástól származó szóbeszédnek, hazugságnak ne higgyenek!

Krisztus böjtölése a pusztában

Végül, de nem utolsó sorban tovább-

2012. február
ra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit családos istentiszteleteinkre,
amikor a felnôtt istentisztelettel egy
idôben gyermekfoglalkozást is tartunk.
A következô hét alkalom idôpontja és
témája:
Január 22.: Jézus lecsendesíti a tengert
Február 5.: Ötezer ember megvendégelése
Február 19.:Jézus a tengeren jár
Március 4.: A tíz leprás meggyógyítása
Március 18.: Jézus megáldja a gyermekeket
Április 1.: Bevonulás Jeruzsálembe
Április 8.: Feltámadt! – Halleluja!
Áldás, békesség!
Dombi Ferenc lelkipásztor

O L VA S Ó I S O R O K

Isten éltessen sokáig, Kinga doktor néni!
A Fejér Megyei Hírlapban olvastam, hogy Dr. Jellinek
Kinga kolléganô az egyik jelölt az Astellas-díjra.
(www.astellasazorvosokert.hu/szavazas) A jelölést méltónak
találom, köszönet az ajánlónak a nemes gesztusért. Annál
is inkább, mivel a mai világban az emberek a jót hajlamosak
természetesnek venni, azaz elvárni. Az orvost inkább szidják, mint dicsérik. Meggyôzôdésem, hogy a világot csakis a
jó, a nemes gondolatok, tettek viszik elôre.
Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos, intenzív terápiás szakorvos 16 éve gyógyítja Martonvásáron a környék kis pácienseit nagy szaktudása mellett sok-sok szeretettel.
Klinikai orvosként sok mindent megoldja jól felszerelt rendelôjében: infúziókat, kisebb sebészeti beavatkozásokat
is. A váróban gyermekbútorok és játékok, évente többször változó dekoráció, a rendelôben otthonos, gyermekbarát környezet oldja a gyermeki izgalmakat. Amit a doktornô helyben nem
tud megoldani, azt megszervezi, elintézi. Ha szükség és praktikusság úgy kívánja, az anyukát is esetenként ellátja,
hogy kicsinyével ne kelljen még egy orvosnál sorba állnia. Szigorú, következetes, de nagy lelke van. Nem egy esetben
vitte be saját autójával egy-egy bonyolultabb vizsgálatra a kis beteget a szülôvel
a klinikára, és hozta el az eredményt másnap, ezzel is segítve a családot.
Nem utasít vissza senkit, pedig nagy a körzete, van betege
bôven. Aneszteziológus szakorvosi végzettséget is szerzett,
s noha a háziorvosi teendôk kiteszik mindennapi feladatait,
mégis igényt tartanak szaktudására. Többször kérik, s vis�szahívják altatni. Vendégségben sem kapcsolja ki a telefonját, s több feladatot lát el jótékonyságból. Ezekrôl ritkán be-

szél, tettei teszik helyette. Nem tudom, kedves baracskaiaknak számít-e, de nekem mindenképpen egyik példaképem.
Kollégaként is bármikor fordulhatunk hozzá bármivel. Éveken keresztül karácsony elôtt pár nappal minden kollégát párjával együtt meghívott magához vendégségbe, hogy
együtt is megünnepeljük a szeretet ünnepét. Az orvosokon
kívül meghívta a védônôket, a martonvásári gyógyszertár
dolgozóit, a családsegítôket... Rengeteg elfoglaltsága közepette is hangoztatta, hogy „de jó lenne már egy kicsit leülni, beszélgetni”. Ismerem ôt, soha nem csupán udvariasságból mondta, hanem ôszintén.
Jellinek doktornô több mint tíz évig
vállalt ügyeletet gyermekorvos létére,
holott erre nem volt kötelezhetô! Még
akkor sem, ha aneszteziológusként így
felnôtt sürgôsségi eseteket is el tudott
látni egyéb esetekkel együtt. Nekünk ez
nagy segítség volt, a havi hat helyett
csak ötször kellett ügyelnünk, s a nagy
leterheltség mellett ez igazán sokat számított. Kinga, bocsásd utólag meg nekünk, hogy akkor ezt természetesnek
vettük! S a piros betûs ünnepekbôl is
ugyanannyit vállaltál, mint mi...
Engedd meg, hogy kollégáim nevében
is megköszönjem azt a sok jót, amit
tôled kaptunk. Általad mi is gazdagabbak lettünk, mutatod az utat, lelkesítesz, hogy hogyan is
csináljuk, hogy bírjuk tovább. Nem akarok nagy szavakat, de
engedj meg egy idézetet „Életünk égô szövétnekhez hasonló,
mely hol gyorsabban, hol lassabban, de szüntelenül fogy. Boldog, ki létének e mulandóságára gondolva azzal vigasztalhatja magát, hogy sokaknak világított”.
Szeretettel: Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász háziorvos

2012. február
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Hétköznapi kémia
A téli hónapokban mindenki rettegett ellensége a csúszós
úttest, mely egyformán megnehezíti a gyalogosok és autósok közlekedését. Ilyenkor legfontosabb feladatunk a jégmentesítés. Nem mindegy azonban, hogy ezt miképpen
tesszük!
Legáltalánosabb
módszer ilyenkor az utak sózása. A módszer kémiai alapját a híg oldatokra vonatkozó egyik törvény adja. A
sós víz fagyáspontja ugyanis alacsonyabb, mint a tiszta vízé, ezért már jóval 0 °C
alatt is sikerül felolvasztani
az utat borító jégpáncélt.
Környezetvédôk
egyre gyakrabban hallatják
hangjukat annak érdekében, hogy más módszerek alkalmazásával érjük
el ez a célt. Az utakat telente beborító só korrodálja az utak, hidak, felüljárók
vasszerkezetét, kárt okoz a
jármûvekben, szobrokban,
épületekben Mérgezi az
élôvizeket, az út menti növényzetet és a talajt. Kicsípi
a kutyák, macskák lábát és
roncsolja a cipôket.
A sószórás természetre gyakorolt ártalmas hatásai
gyakran csak hónapokkal
késôbb válnak láthatóvá.

(5. rész)

Akkor, amikor megmagyarázhatatlan okokból hullatják leveleiket az útszéli fák,
elpusztulnak a virágok…
Az utak jégmentesítésére sokféle alternatív módszer is létezik. Könnyen
beszerezhetô lehetôségként
a
környezetvédôk
ho-

égetésénél
visszamaradt
hamu a talaj számára értékes anyagokat (pl.: kálium, foszfor, kalcium) tartalmaz. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a fenti
anyagok száradás után növelik a levegôben szálló és
leülepedô por mennyiségét.
Éppen ezért a ház körüli és
az ingatlan elôtti közterületek síkosságmentesítésekor
a lehetô legkevesebb anyag
kijuttatására kell törekedni. Tudnunk kell azt is,

mokot,
homokkal
kevert fûrészport, faforgácsot, apró kavicsot, fahamut, kôzúzalékot, apró
szemcséjû murvát ajánlanak.
Vegyszerrel nem kezelt fa

hogy a megelôzô szórás jóval hatékonyabb megoldást
jelent. Gyakran a hó letaposását megelôzô lapátolás
vagy seprés is elegendô. Olvadás után pedig figyelmet
kell fordítanunk a kiszórt

Sakkozzunk!
Nyílt megnyitások I.
Azokat a megnyitásokat, amelyek 1. e4,
e5 lépéspárral kezdôdnek, nyílt megnyitásoknak nevezzük. Ezekben a tisztek gyorsan kifejlôdnek, a cent-rumban
hamarosan éles harc indul meg. Világos támadása az e5 pont ellen irányul.
1. SKÓT JÁTÉK
I. Változat: 1.e4, e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,
ed: 4.Hd4, Hf6 5.Hc3 (1.-2. játszma)
II. Változat: 4.--,Hf6 5.Hc6:, bc: 6.e5
(3.-4.-5.-6.-7.játszma) III. Változat: 4.-Fc5 (8.-9.-10. 11.-12. játszma)
A negyedik részben foglalkoztunk a
centrummezôkkel és elkeztük meg-

érdesítôanyag eltávolítására is.
A fenti anyagok mellett
beszerezhetôk egyéb anyagok, melyek sajnos sokszor
drágábbak a hagyományosan használt konyhasónál.
Egyik ilyen környezetbarát szer az útkáli, mely
nem más mint kálium klorid alapú, magnéziummal
dúsított mûtrágya. Ennek
megfelelôen kiszórásakor
be kell tartani a munkavédelmi elôírásokat!
Magyar találmány, de ritkán
alkalmazott mûtrágya alapú anyag a Transheat. A tömény állapotban kipermetezett folyadék hóval érintkezve felhígul és az elegy közös
fagyáspontja akár a mínusz
28 fokot is elérheti, így nagy
hidegben is bevethetô.
A fent ismertetett környezetbarát módszerek ismerete a környezettudatosság
mellett azért is fontos, mert
a 346/2008. (XII. 30.) számú kormányrendelet a fás
szárú növények védelmében – a közutakat kivéve –
megtiltotta a konyhasóval
történô csúszásmentesítést.
Simon Judit

5. rész

ismerni a különbözô megnyitási fajtákat. A továbbiakban az írás elsô felében folytatjuk a megnyitások,/cent
rummezôk fontossága/ majd a középjáték és a végjátékok elméletét. A másik

felében pedig további megnyitásokkal
ismerkedünk meg.
A d5 pont (1. rész)
Rakjuk fel a következô állást:
Világos: Kg2,Vd2,Bc1,Bd1, Fd4,Hd5,
gy.:a4,b3,c4,e4,f3, g3,h2. Sötét: Kg8
,Vb7,Bc8,Bd8,Fg7,He8,gy.:a6,b6,d6,
e7,f7,g6,h7.
Világos tisztjei és gyalogjai teljes összhangban vannak. A d-vonal félig nyílt,
és d5-ön áll az erôs huszár. Igaz, hogy
ez a báb e6-tal elkergethetô, de akkor,
sötétnek újabb gyengesége keletkezik: a
d6 gyalog. a játszma így folytatódott:
19.--,Bc6, 20.Fg7:,Hg7: 21.

14
h4,Be8 22.Bc3,Hh5 23.Vd4 (Világos centrum fölényben van. Sötét nehezen juthat elllenjátékhoz. Az általa
tervezett áttörés a c-vonal kinyitását
eredményezi, ami csak világosnak jó.)
23.--,b5 24.cb:,ab: 25. dc1,Bc3: (25.-,Bec8?? 26. Bc6:,Bc6: 27.Bc6:,Vc6: 28.
He7:+ a centrumban álló huszár méri
a döntô csa-pást.) 26.Bc3:,ba: 27.Bc7!,
Vb5 (27.--,Vb3:? után 28.He7:+!,Be7:re matt következik.)28.ba:!,Ve2+
29.Vf2,Vf2:+ 30.Kf2:,e6(30. --,Ba8ra 31.Bc8+!,Bc8: 32. He7:+ /++-/).
31.Hb,Hf6 32 a5,Bb8 33.Bc8+!,Bc8:
34.Hc8:,Hé8 35.a6,Hc7 36. d7,Ha8
37.Hd6:,Kf8 38.e5, Ke7 39.Ke3,f6
40.Kf4,h6 41.Hc8+!,Kf7 42.Ke4,Kg7
43.Kd4,Hc7 44.Kc5 sötét feladta (01).
JÁTSZMAGYÛJTEMÉNYEK II.
8. játszma Földi-Flórián /Bp.1958/
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed: 4.Hd4:,Fc5
5.Fe3(Hc6:?,V f6!),Vf6 6.c3,Hge7
7.Hc2, d6 8.Fc5:,dc: 9.He3,Vg6 10
Hd2,0-0 11.Fe2,f5 12.Vb3+ Kh8
13.ef:,Hf5:14.Hf5:,Ff5: 15.0-0-0,Vg2

Olvasói sorok
16.Vb7: (Sötét mindenképpen jól áll.
Most vezéráldozat jön!) 16.--,Hb4! világos feladta.
9. játszma
Tartakówer-Tarasch, Bécs l922.
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.
d4,ed:
4.Hd4:,Fc5 5.Fe3,V f6 6.c3,He7
7.Hc2,Fe3: 8.H e3:,Ve5 9.Vf3,0-010.
Fc4,d6 11.Hd2,Fe6 12.0-0,Vg5 13.
Ve2,Hg6 egyenlô esélyekkel.
10. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed:4.Hd4,Fc5
5.Fe3,Vf6 6.Hb5 Fe3: 7.fe:,Vh4+
8.g3,Vd8 9. Vg4,Kf8 10.Vf4,d6 11.Fc4,
He5 12.0-0,Hf6 13.Fb3,c6 14.Hd4,Fh3
15.Bd1,h5. Sötét jól áll.
11. játszma
Anderson-Verlund 1.e4, e5 2.Hf3,Hc6
3.d4,ed: 4. Hd4:,Fc5 5.Fe3,Hd4: 6.
Fd4:,Fd4: 7.Vd4:,Vf6 8.e5!, Vb6
9.Vc3?,He7 10.Fc4,0--0 11.0-0,d5
12.ed:,Vd6: (Sötét – világos erélytelen
9.lépése miatt – kiegyenlí-tett.)13.
Hd2,Ff5 14.Bad1, c6? (A vezért el
kellett volna vinni a felfedés elôl!)
15.He4,Vc7 16.Hg3,Bad8?? 17.Hh5! (a
matt nem védhetô 1:0).

2012. február
12. játszma
Martin-Kozma,Oslo 1954.
1.e4,e5 2Hf3,Hc6 3.d4,ed: 4.Hd4:,Fc5
5.Hb3 (5.Hf5-re sötét erôs támadáshoz jut, d5 6.Hg7:+,Kf8 7.Hh5,Vh4
8.Hg3,Hf6 9.Fe2,He5 10. h3,Bg8 stb.)
5.--,Fb6 (5.--, Fb4+? 6.Fd2,Fd2:+
7.Vd2:, Hf6 8.Hc3,0-0 9.0-0-0 világos
jól áll, Petroszján-Trifunovics, Belgrád
11954. 6.a4,a6 7.a5?,Fa7 8.Hc3,H f6
9.Fg5,h6 10.Fh4,d6 11. Fe2,Fe6 12.00 ? (Most korai a sáncolás, jobb12.
Vd2) 12.--,g5! 13.Fg3,h5! 14.h4, Hg4
15.hg:,Vg5 16.Vd2,H e3!(döntô erôs
17.fe:,Fe3:+) 17.Ff3,h4 18.Fh2,h3
19.H d1,hg: 20.Bf,Bh2:! (Világos feladta 0:1).
(folytatjuk)
Felhasznált irodalom:
Alföldi László: Miniatûr megnyitás elmélet
A.P.Szokolszkij: A megnyitás és a középjáték alapelvei.

Molnár Dániel, 06-30 244 0628
m.molnardani@gmail.com
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Kutyasarok

B

oldog Új Évet kívánok a
kedves olvasóknak!
Decemberi hónapunk sem
múlt el esemény nélkül.
Nemcsak kutyákat mentettünk és adtunk örökbe, hanem a gyerekeket is megörvendeztettük: az Állat és
Ember Állatvédô Egyesület a Kozma Ferenc Általános Iskola gyerekeit 50db
kifestôvel ajándékozta meg,
amelybôl a gyermekek játékos formában tanulhatják
meg, hogyan lehet helyesen
és jól tartani kutyánkat.
Ezen kívül az Egyesület kutyaházat adományozott egy
baracskai család részére, és
jelenleg négy kutyának nyújt
segítséget tápadomány formájában.
Jó hír a baracskai lakosoknak, hogy Baracska Önkormányzata NEM vezette be
az ebadót. Ezúton is szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a képviselôtestületnek a lojalitásukat!
Január havi téma:
Kutyatámadások
Sajnos egyre többször hallunk és olvasunk kutyatámadásokról. Baracskán és
a környezô településeken is
nagyon sok a kóbor, kidobott állat.
Szeretnék Önöknek segí
teni,hogyan lehet kivédeni
egy kutyatámadást.

Olvasói sorok
A legtöbb támadásért az ember a felelôs a nem megfelelô
tartás miatt, vagy mert félreértelmezi, rosszul reagálja le
az állat viselkedését.
A legfôbb okok amiért támad
egy kutya:
• Nagyon sokan embertelen
körülmények között tartják
a kutyáikat (rövid lánc, kicsi ketrec, kennel), ez az állatokat nagyon könnyen antiszociálissá teszi, így bármikor bármilyen alkalommal
könnyen támadást indíthat
a közelben tartózkodók ellen. Ne felejtsük, hogy nagy
mozgásigényû,
falkában
élô ragadozóról beszélünk,
amelynek fajtától függôen
napi 20–30 kilóméter futásra van szüksége. Ellenkezô
esetben olyan pótcselekvéseket lehet megfigyelni, mint
amikor a farkát üldözve saját
tengelye körül forog, félôssé
vagy agresszívvé válik. Nem
csak a lánccal van a baj, hanem a rendszeres séta hiányával, ami frusztrálttá, kiszámíthatatlanná teszi a kutyát.
• Kutyákkal szemben tanúsított agresszív viselkedés is (pl. kerítésen keresztül piszkálják a kutyát) okozhat késôbbiekben támadó
jellegû viselkedést.
• Az ember és a kutya testbeszéde sokban különbözik.
Ezért ha hátrálunk vagy védekezni próbálunk, a kutya ezt másként értelmezheti, így ez is lehet ok a támadásra.
Vannak olyan helyzetek,
amikor saját kedvencünkbôl
is a támadó állatot hozhatjuk
elô: „Ne piszkáld!” elv.
• Evés megzavarása – természetes módon a kutya megpróbálja megvédeni az elé
tett ételt. Ezért sem szabad
piszkálni a kutyát evés közben.
• Alvás megzavarása – Mi
emberek is megriadunk, ha

alvásból hirtelen felriasztanak. A kutya is így van ezzel.
Könnyen támadásnak veheti, ha alvás közben megzavarod, ezzel ki lehet provokálni
a támadást. Ha egy alvó kutyát fel akarunk ébreszteni,
tartsunk kellô távolságot és
elôször a nevén szólítsuk.
Így ô is megérti, nem akarjuk bántani.
• Simogatás – Ha idegen kutyát akarunk megsimogatni, mindig elôször a gazdáját kérdezzük meg, szabad-e
megsimogatni
kedvencét.
Ha nincs a közelben a gazda,
a kutya bármilyen aranyos,
NE simogassuk meg. Támadásnak veheti, és mivel nem
ismerjük a kutyát, így kön�nyen bajba kerülhetünk.
A kutyát soha NEM szabad megközelíteni hátulról vagy elölrôl. Mindig oldalról menjünk az állathoz,
mert így nem veszi támadásnak a közeledésünket. Sokszor tapasztalom, hogy gyerekek benyúlkálnak a kerítésen kutyákat simogatni.
A szülônek kell megtanítania gyermekének, hogy ez
SZIGORÚAN TILOS! Soha
nem szabad benyúlni a kerítésen. Még a saját kutyánkhoz sem ajánlott, nemhogy
idegen kutyákhoz!
• Szemkontaktus – A kutya
szemébe soha ne nézzünk,
mert dominanciának fogja
tekinteni nézésünket. A farkastól örökölt viselkedésforma és a falkalét velejárója
az állandó dominanciaharc,
amelynek során az egyedek
gyengébb társuk fölébe akarnak kerekedni. Nem tesznek
különbséget kutya és ember
között, ha érzi a „gyengeséget”, azonnal megpróbál az
illetô „helyére lépni”: morog, lökdös, odakap.
Alapszabály:
Soha nem szabad kutyával
felügyelet nélkül hagyni az
idôseket vagy a gyerekeket.
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Figyeljünk arra is, hogy ha
idegen kutyával találkozunk,
ne hajoljunk fölé. Ez ugyanis az ô testbeszédükben azt
jelenti, be akarjuk hódoltatni, ami támadást válthat ki.
Ugyancsak idegen ebbel való
találkozásra igaz, hogy ne
kerüljünk vele egy szintre,
mert ezt ô veheti a behódolás, a gyengeség jelének.
Ha mégis megtörténik a támadás
Sajnos természetes emberi
reakció, fôleg gyerekeknél,
hogy ilyenkor megpróbálnak
elszaladni, ami feléleszti a
kutyában a prédaösztönt, és
azonnal üldözôbe veszi.
Még rosszabb, ha az ember
véletlenül elesik, gyakorlatilag egy szintre kerül az állattal: ez az ô nyelvükön behódolás, és ugyancsak azonnali támadást vált ki. Kutyatámadás esetén mindenképpen próbáljunk meg talpon maradni, mozdulatlanul
állva viseljük el a körülbelül
három percig tartó ugatásrohamot. Ezután szépen kezdjünk elhátrálni a helyszínrôl.
Ha mégis a földre kerülünk,
igyekezzünk azonnal felkelni. Ha a földön maradunk,
gyengévé válunk, zsákmán�nyá minôsítjük magunkat a
kutya szemében. Ha mégsem
tudunk felkelni arcunkat,
védjük a harapásoktól.
A dühös ebet bármilyen
tárggyal ütni, rugdalni, dobálni szigorúan TILOS, mert
az eb annál agresszívebb lesz.
Ha bármilyen észrevétele
lenne kutyákkal vagy kóbor
kutyákkal kapcsolatban, kérdése lenne vagy bármilyen
észrevétele, szívesen válaszolok, illetve állok rendelkezésére a baracskaallatvedor@
gmail.com email címen.

Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr,
ideiglenes-befogadó
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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

FEBRUÁR
4–5: Martonvásár
11–12. Ráckeresztúr
18-19: Ercsi
25–26: Martonvásár

MÁRCIUS
3–4: Ráckeresztúr
10–11: Ercsi
15–17–18: Martonvásár

2012. február

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:

Köszönetnyilvánítás

„Nem okozott soha nekünk
csak egyszer bánatot,
Elment fiatalon, fehérben,
S fekete gyászt hozott”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik KOVÁCS-SZÁNTÓ ATTILA
temetésén megjelentek:
Édesanyja, bátyja, és lánya

57800057–10007297

Közérdekû nyitva tartások
Baracska Község
Polgármesteri Hivatala
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Hétfô: 8–12 óráig
Szerda: 8–12, 13–16.30 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig

Fogorvos

Kidoboló

I mpresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
február 18.
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
március 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

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

Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14 óráig

eMagyarország Pont
a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 14–18 óráig

ügyfélszolgálat
Szerda: 14–18 óráig
Péntek: 8–14 óráig

