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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
Képviselô-testületünk február 10-én
tartotta idei elsô ülését. Az ülésen nem
volt jelen Boriszov Zoltán polgármester és dr. Mayer András képviselô, távolmaradásukat mindketten elôre jelezték.
– Elsôdlegesen az önkormányzat és a
hozzá tartozó önállóan mûködô intézmények költségvetése volt napirenden. Mivel a PIT Bizottság ülésén (ahol
a képviselôk is részt vettek) a legapróbb részletekig megtárgyalásra került a költségvetés, a képviselô-testület
elé már a Bizottság által javasolt módosításokkal került a rendelettervezet,
ami alapján a 2012. évi költségvetés
299 009 ezer forint bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszeggel került elfogadásra. Ebbôl az önkormányzati költségvetési elôirányzat 245 198 ezer forint, a
faluházi elôirányzat 9 118 ezer forint,
a polgármesteri hivatali elôirányzat pedig 44 693 ezer forint úgy bevétel, mint
kiadás vonatkozásában.
Megbízást kapott a polgármester, hogy
a védônôi szolgálat mûködési költségeire vonatkozóan folytasson egyeztetést Kajászó község polgármesterével a
védônôi szolgálat közös fenntartására
vonatkozó megállapodás alapján.
– A testület 17 millió bevételi és 17
millió forint kiadási fôösszeggel javasolja elfogadni a Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2012.
évi költségvetését, melyrôl a Társulás
Tanácsa dönt.

– Módosult a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, ezért a helyi szociális rendelet is felülvizsgálatra és módosításra
került. Jegyzôi hatáskörbe került a lakásfenntartási támogatás megállapítása. A törvényi felhatalmazás alapján a
foglalkoztatást helyettesítô támogatás
és a rendszeres szociális segélyre való
jogosultság megállapításánál is feltételként került a helyi rendeletbe a lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata. (A rendelet megtalálható az önkormányzat honlapján és a polgármesteri
hivatal titkárságán.)
– A 23/2011. (XII.14.) önkormányzati
rendelet megalkotása után jelent meg a
2011. évi CCIX. törvény a víziközmûszolgáltatásról. A törvény szabályai szerint az önkormányzati díjtételek helyett 2012. január 1-jétôl a csatornaszolgáltatás díja a lakosság és a közületek részére 417,42 Ft/m3 + áfa, melybôl
a bérleti díj 78 Ft/m3, a szippantmány
díja 840 Ft/m3.
– Egyhangú igennel került elfogadásra a 2011. évi faluházi munkáról és a
2012. évre tervezett rendezvényekrôl,
elképzelésekrôl szóló faluház vezetôi
beszámoló.
– Aktualizálásra került a civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás és
a 2012. évre szóló pályázat kiírása is
megtörtént.
– Meghatározta a testület a köztiszt
viselôk 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapján képezô kiemelt célokat.

– A képviselô-testület megtárgyalta
az Ercsi Egészségügyi Nonprofit Kft.
mûködtetéséhez szükséges támogatási összegeket, melyekrôl a 2011. évre
vonatkozó adatok miatt további egyeztetéseket tart szükségesnek. Az ügy
tárgyalására a február végi ülésen vis�szatér.
– Állami hozzájárulás elkülönített
számlán történô kezeléséhez történt
számlaszám kijelölés.
– Egy korábbi telekcserével kapcsolatos
ügy tárgyalása elnapolásra került.
– Járdaszakasz javítására vonatkozó lakossági kérelem kivizsgálásáról született döntés.
– Hozzájárulását adta a képviselôtestület, hogy a 2012. évi augusztusi búcsú az 1/1 hrsz-ú (hivatal melletti) ingatlanon legyen megtartva. Szükség esetén a Petôfi utca Templom felöli
oldalán lehetséges helyfoglalás, a Kossuth utcán azonban nem.
– Az ebrendészeti telep létesítésének
lehetôségére vonatkozó megkeresés
ügyében további információk beszerzésére történt javaslat.
– Egyebek napirendi pontban önkormányzati helyiség bérbeadásáról,
bérleti díjak ügyérôl, továbbá védônôi
helyettesítésrôl tárgyalt még a testület.
– Zárt ülésen gyermekvédelmi ügyekben kért a képviselô testület az érintettek részérôl környezettanulmányt és a
szükséges intézkedés megtételét.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzat
Képviselô-testületének 13/2012.(II.10.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról szóló 208/2010.(XII. 16.) határozat
módosításáról és egységes szerkezetben történô elfogadásáról
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete a civil
szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot – a módosítással egységes szerkezetben – az alábbi tartalommal fogadta el:

SZABÁLYZAT a civil szervezetek
önkormányzati támogatásáról
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a községben mûködô ci-

vil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb mûködéséhez támogatást nyújt. A támogatás célja a civil társadalom erôsítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és
munkamegosztás elômozdítása az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében. A kitûzött célok elérése és a
civil társadalmi önszervezôdés elôsegítése érdekében Baracs-

2012. március

Önkormányzat

ka Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az alábbi
szabályzatot alkotja:
1. A szabályzat célja
A baracskai székhelyû civil szervezetek, szervezôdések, illetve országos, regionális, megyei szervezetek baracskai szervezettel is rendelkezô civil szervezetei számára, azok helyi
mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
2. A szabályzat hatálya
(1) A szabályzat hatálya alá tartoznak azon civil szervezetek,
szervezôdések (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek Baracskán folytatják
tevékenységüket, a baracskai közéletben tevôlegesen részt
vállalnak.
(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a Faluház (mint intézmény) által szervezett klub és szakköri foglalkozásokra.
(4) Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
3. A civil szervezetek támogatásának módja
a) pénzbeli,
b) természetbeni (önkormányzati tulajdonban lévô épület/
helyiség használata, autóbusz használat), melynek pénzben
kifejezhetô értéke a megállapodási szerzôdésben meghatározásra kerül)
4. Önkormányzati Civil Alap
(1) Az Önkormányzat költségvetésében e szabályzatban
meghatározott célokra és a civil szervezetek számára elkülönített alapot, Önkormányzati Civil Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre. Az Alap felhasználásáról a képviselôtestület dönt.
(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetôk kifizetések:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) civil szervezeteket érintô évfordulók, fesztiválok, hazai
rendezvények támogatása;
c) hazai rendezvényeken, fesztiválokon történô részvétel támogatása;
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztô, segítô tevékenységek támogatása;
e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott
szakmai sajtó támogatása;
f) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;
g) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;
h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
i) civil hálózatépítô tevékenység, illetve abban (tevékenység
szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben
stb.) való részvétel támogatása.
(3) Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak
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megfelelôen pályázati úton igényelhetô. A pályázatot a
képviselô testület írja ki és bírálja el. A pályázat kiírása a
költségvetésrôl szóló rendelet elfogadásakor történik.
(4) Az Alap nagyságának módosítására és új pályázati kiírás
kibocsátására a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor van lehetôség.
(5) A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírást
követô 40. nap, mely határidô jogvesztô.
5. Az Önkormányzati Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylése
(1) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje elôtt legalább 20 nappal közzé kell tenni Baracska Község hivatalos internetes honlapján, a Kidoboló c. újságban, valamint az önkormányzat
hirdetôtábláin.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az odaítélhetô támogatás ös�szegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének
alapvetô szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának
határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét
és az eredményrôl történô értesítés módját.
(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett szervezet esetén
az adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás esetén az errôl szóló rendelkezô
végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,
b) a pályázó számlavezetô pénzintézetének megnevezését és
a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a
támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.
c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az
igényelt összeget;
d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást,
megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját és egyéb forrás összegét;
e) a pályázati cél megvalósításának kezdô és befejezô
idôpontját;
f) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekû adatok kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes
honlapján való közzétételéhez.
(4) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidôben
és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény,
személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve kell benyújtani
(5) A kiíró a pályázókat egy esetben 5 napos határidô
kitûzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.
(6) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a
tudomásszerzéstôl számított két éven belül – az a civil szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott;
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b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási
szerzôdésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel;
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem
határidôben teljesítette.
(7) A kizárt szervezetekrôl Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
6. A támogatási szerzôdés
(1) E szabályzat 3. pontjában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerzôdést köt.
(2) A támogatási szerzôdésnek tartalmaznia kell:
a) támogatás összegét;
b) a támogatás konkrét célját;
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;
e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok elôírásainak betartására;
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzôje, vagy a Képviselô-testület által ellenôrzéssel
megbízott személyek és szervezetek általi ellenôrzéséhez;
g) a szerzôdésszegés eseteit és szankcióit.
7.
(1) A támogatások folyósítására a támogatási kérelemben
megjelölt ütemezés szerint kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett.
(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az
Önkormányzattal kötött szerzôdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni.
(3) A támogatott civil szervezet a szerzôdés teljesítésérôl
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a
szerzôdésben megjelölt határidôben és módon, az átvételt
igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás
stb.) a polgármesternek címezve benyújtani.
(4) Az elôzô évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt, mely döntésérôl a Képviselôtestületet annak soron következô ülésén tájékoztatja.
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(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Baracska
Község önkormányzat hivatalos internetes honlapján, és a
Kidoboló c. újságban közzétételre kerül.
8.
(1) A Képviselô-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás kifizetésérôl a döntést követôen Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala gondoskodik a támogatottal kötött támogatási szerzôdés alapján.
(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött megállapodás, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó elôírások szerint kötelesek számot adni.
(3) A támogatott civil szervezet, szervezôdés a szerzôdés
teljesítésérôl szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
köteles a szerzôdésben megjelölt határidôben benyújtani.
A támogatás felhasználásáról készített elszámolást a kedvezményezettek postai úton ajánlott küldeményként a polgármesternek címezve, vagy személyesen kötelesek benyújtani.
(4) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a
Képviselô-testület a költségvetési rendelet elfogadásával
egyidejûleg tárgyalja.
9.
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
mûködtetésében lévô Kozma Ferenc Általános Iskola és a baracskai Bóbita Tagóvoda – pályázat benyújtása nélkül – évi
egy alkalommal ingyenesen kapja használatba a Faluházat.
10.
A szabályzatban foglaltakat elsô alkalommal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követôen lehet alkalmazni.
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
A határozat végrehajtásáért felelôs: polgármester
Becsei Andrásné sk.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
alpolgármester
jegyzô
A szabályzat a mellékletekkel együtt Baracska Község
honlapjáról – www.baracska.hu – letölthetô, valamint a
polgármesteri hivatal titkárságán is igényelhetô.

Civil szervezetek részére pályázat kiírása
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
– az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 1/2012.
(II.13.) önkormányzati rendelet – létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére PÁLYÁZATOT ÍR ki a képviselô-testület 14/2012. (II.10.)
határozatával elfogadott, „A civil szervezetek támogatásáról szóló” szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat)
foglaltak alapján.
A hivatkozott Szabályzat megtekinthetô Baracska Község

Önkormányzata „www.baracska.hu” elnevezésû honlapján,
Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.), illetve a KIDOBOLÓ
c. helyi önkormányzati lap 2012./2. számában.
A pályázati kiírás célja
A baracskai székhelyû civil szervezetek, szervezôdések számára, azok helyi mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
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Az Alap keretösszege
3 000 000 Ft, azaz három millió forint (melybôl 1 500 000 Ft
a pénzbeli támogatás összege)
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje
2012. március 21. (mely határidô elmulasztása jogvesztô)
A pályázatot benyújtásának helye
Baracska Község Polgármesteri Hivatala, 2471 Baracska,
Kossuth u. 29.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidôben, a
Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai
küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.
A pályázat elbírálásának rendje
A Pályázatokat Baracska Község Önkormányzat Képviselôtestülete bírálja el.
A pályázat elbírálása
A pályázat benyújtását követô képviselô-testületi ülésen történik.
A pályázat eredményérôl történô értesítés idôpontja, módja
A képviselô-testület döntését követô 3 munkanapon belül,
írásban. A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat Támogatási szerzôdést köt. A Támogatási Szerzôdés
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megkötésének idôpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követô 8 napon belül.
A támogatás folyósítása
A Támogatási Szerzôdés aláírását követôen, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben történik. A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének
alapvetô szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási
megállapodásban rögzített határidôn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.
Egyéb elôírások
Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett
– a tudomásszerzéstôl számított két éven belül – az a civil
szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási szerzôdésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel,
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem
határidôben teljesítette.
Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás
csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
Boriszov Zoltán
polgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

A Kidobolóról
Képviselô-testületünk fontosnak tartja, hogy döntéseirôl mielôbb hitelesen
tájékoztassa a lakosságot. Az idei évben a köztisztviselôk teljesítményértékelésének alapját képezô kiemelt célok közé is felvette a lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelését. A személyes lehetôségen kívül két fô tájékoztatási forma: az önkormányzati honlap és a Kidoboló. Annak érdekében,
hogy az egyéb helyi területekrôl is kapjon információt a lakosság, lehetôséget

adunk az intézményeknek, civil szervezeteknek, egyházaknak jelentôsebb
eseményeik, híreik rövid közzétételére újságunkban. Mint olvashatjuk, ezzel általában élnek is. Azt viszont néha
elfelejtik, a tájékoztatási lehetôség nem
jelenti azt, hogy olyan speciális belsô
problémákat is közreadjanak, amiben
rendôrségi, bírósági eljárás történik.
Az ilyen ügyek az érintett két félre tartoznak. Mivel nem ismerheti mindenki a bírósági végzést, így elképzelhetô,
hogy egy-egy kifejezés nem pontos idé-

A civil pályázatról
Képviselô-testületünk elismeri a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását,
ezért – lehetôségeihez képest – tevékenységüket továbbra is támogatni kívánja.
2012. évben is kiírja részükre a pályázatot, melyet újságunkban megtalálnak.
Felhívom a figyelmet, hogy pályázat útján kell igényelni a mûködésükhöz
igénybe veendô, önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatát is,
mely természetbeni támogatásnak minôsül. Mivel a pályázat kiírására minden
évben a költségvetés elfogadását követôen van lehetôség, (február vége, március eleje), ezért pályázatuk benyújtásánál vegyék figyelembe ezt is.

zése félreértésre adhat okot, vagy viszont reagálást kíván (mint ami egy
utóbbi esetben is felvetôdött). A Kidobolónak viszont nem az a célja, hogy
benne végeláthatatlan viszontválaszok
kövessék egymást; nem pletyka, és nem
bulvárlap. A Kidoboló önkormányzati lap, amelynek kiadása pénzbe kerül,
amit az önkormányzat költségvetésébôl
fedezünk, így tudjuk eljuttatni minden
családhoz térítésmentesen. Ezért felhívom a figyelmet, hogy az egyéb szervezetek vagy magánszemélyek által megjelentetni kívánt cikkek a szabályzatnak megfelelôen készüljenek, és ne tartalmazzanak más kiadványokból, újságokból való másolatokat. Olyan cikkeket, mondatokat nem közölhet újságunk, mint amelyekre az elôzô részben utaltam. Azokat – aki óhajtja – saját szervezete kiadványában tudja közzétenni.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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JEGYZÔI SOROK
Tisztelt Lakosság! Baracska Község
Önkormányzata
Képviselô-testülete
az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az önkormányzat kintlévôségeinek beszedésére, hiszen köztudomású tény, hogy az önkormányzatok
anyagi
lehetôségei
igen szûkösek, égetô szükség van a
mûködéshez arra a pénzre is, melyet az
állampolgárok, szervezetek – mint az
önkormányzat jogos követelését – nem
teljesítik.
Nem kívánok senkivel a tekintetbe vitába szállni, hogy minden területen –
nemcsak önkormányzati szinten – ros�szabb anyagi helyzetbe kerültünk a korábbi évekhez képest, viszont ez az indok sem érv már ahhoz, hogy az elôzô
években felhalmozott kintlévôségek
beszedése érdekében ne alkalmazzunk
keményebb fellépést.
Sajnálatos tapasztalati tény, hogy sok
tartozó ügyfelünk a felszólítások ellenére sem jelentkezik, illetve semminemû
fizetési hajlandóságot sem mutat tartozása rendezésére, ezért is halmozódott fel önkormányzati szinten tetemes
összegû kintlévôség. Az eddigi gyakorlat szerint azon Ügyfeleinknek, akik
megpróbáltak – akár erejükön felül is
– törleszteni, és éltek a lehetôségükkel,
adtunk fizetési könnyítést, mely részletfizetési lehetôséget jelentett. Sajnos
voltak olyan ügyfeleink, akik kérték és
meg is kapták a részletfizetési könnyítést, viszont ennek ellenére nem teljesítették fizetési kötelezettségeiket.
Nem elôször szólok arról sem, hogy sokan élnek úgy a településünkön, hogy
nem jelentkeznek be – annak ellenére,
hogy életvitelszerûen laknak itt –, ezzel
viszont személyi jövedelemadójukkal
sem ezt az önkormányzatot, hanem az
állandó lakcímük szerinti önkormányzatot „támogatják”, ellenben az itteni
utat használják, az itteni szolgáltatásokat veszik igénybe, aminek a fenntartása, mûködtetése jól tudjuk, pénzbe kerül.
Azt is leírtam már korábban, hogy a fizetési kötelezettségüket nem teljesítôk
miatt – hiszen a szolgáltatások ellenértékét, a mûködtetés kiadásait az önkormányzatnak ki kell fizetnie – a rendszeres fizetôk „szenvednek”, hiszen a

szolgáltatók szolgáltatási díjaik (víz-,
szennyvízdíj, hulladékszállítási díj stb.)
felülvizsgálatakor keményen figyelembe veszik, hogy az adott szolgáltatásnál
mennyi a kintlévôség, és nehogy ôk járjanak rosszul, áraikba ezt meg is jelenítik. Tehát nemcsak érdeke mindenkinek, hogy az általa igénybevett szolgáltatási díjat fizesse meg, illetve a helyi
adókra vonatkozó fizetési kötelezettségeinek eleget tegyen, hanem jogszabályokon alapuló kötelezettsége.
Annak érdekében, hogy a képviselôtestület szándéka minél eredményesebben teljesüljön, a polgármesteri hivatalnak is hatékonyabb adóellenôrzési,
adóbehajtási tevékenységet kell felmutatnia. Ennek érdekében tájékoztatom
Önöket azokról a magasabb szintû jogszabályokban foglalt elôírásokról, melyeket a kintlévôségek eredményesebb
beszedése érdekében szigorúbban fogunk alkalmazni:
Szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás
A 2012. évre vonatkozó szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás egyenlegközlôi
(csatolva a csekkeket is) már postázásra kerültek. Az egyenlegközlôbôl kiderül (ez korábban is így mûködött),
hogy kinek mennyi tartozása van, melyet kérünk kiegyenlíteni, ellenkezô
esetben végrehajtást foganatosítunk.
Aki az egyenlegközlôben rögzítettekkel kapcsolatban egyeztetni kíván, kérem ügyfélfogadási idôben keresse
fel a téma ügyintézôjét, Nyitli Anita
kolleganômet, vagy hívja közvetlenül a
22/580-019-es telefonszámon!
Helyi adók
Baracska önkormányzata esetében a
14/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet szerint van: építményadó kötelezettség, telekadó kötelezettség, magánszemélyek kommunális adója, valamint helyi iparûzési adókötelezettség. Az építményadót, a telekadót, a
magánszemélyek kommunális adóját
évi két alkalommal, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg, viszont az adózót az adókötelezettség
keletkezésérôl, az adóalap, az adómen-

tesség, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekrôl bevallási, illetôleg bejelentési kötelezettség terheli. A helyi iparûzési adóról az adóévet
követô év május 31-éig kell bevallást
tenni. Az adózónak a helyi iparûzési
adóelôlegkiegészítés összegérôl az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó
hónapjának 20. napjáig kell bevallást
tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett
iparûzési tevékenység után fizetendô
iparûzési adóról – a megfizetés határidejével egyezôen – a tevékenység napját követô hónap 15. napjáig kell bevallást benyújtani.
Az adóhatóság (jelen esetben a jegyzô)
az adótartozás megfizetésére az adó
megfizetésére kötelezett személyt
(a továbbiakban: adóst) felhívhatja,
eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. Ebbôl a jogszabályi hivatkozásból is látszik, hogy az
adó megfizetésére felhívhatja az adóst
az adóhatóság, viszont eredménytelen felhívás esetén nem csupán megindíthatja, hanem megindítja a végrehajtást. Eddigi gyakorlatunk szerint többször is felhívtuk az adósok figyelmét fizetési kötelezettségeikre, viszont a végrehajtási eljárások megindítása ezt nem minden esetben követte.
A kintlévôségek beszedése érdekében
ezzel a jogosítvánnyal a jövôben minden esetben élni fogunk. Ez azt jelenti,
hogy a következô jogi eszközök igénybevételére kerül sor a nem fizetô adósok esetében:
a) végrehajtás munkabérre, fizetési
számlára,
b) végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
a 10 000 Ft-nál nagyobb összegû
kintlévôségek behajtásra történô felterjesztése,
d) bírósági végrehajtásra történô felterjesztés.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az
adóhatóságnak a végrehajtási cselekmények alkalmazásán túl lehetôsége
van mulasztási bírságot is kiszabni többek között azon adósok esetében (magánszemély adózó esetében 200 ezer
forintig, más adózó esetében 500 ezer
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forintig), akik
a) a bejelentési (bejelentkezési, változás bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségüket késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy
hiányosan teljesítik,
b) bevallási kötelezettségüket a bevallás határidejét követôen, de az
adóhatóság felszólítását, ellenôrzését
megelôzôen késedelmesen teljesítik
és késedelmüket nem mentik ki.
Ha az adózó esedékességig az iparûzési
adó évi várható összegét – figyelemmel
az adóév során megfizetett elôleg ös�szegére is – nem fizette meg legalább
90 %-os mértékben, a befizetett elôleg
és az adó 90%-ának különbözete után
20%-ig terjedô mulasztási bírságot fizet. A mulasztási bírság kiszabásánál az
adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó jogellenes magtartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá
azt, hogy az adózó, illetve intézkedô
képviselôje, alkalmazottja, tagja vagy
megbízottja az adott helyzetben tôle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján az adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó
az adózási érdeksérelemmel arányos
bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellôzi.
A gépjármû tulajdonosok figyelmét
felhívom arra, hogy mindennemû
változást (tulajdonjog, üzembentartói jog, lakcím stb.) az Okmányirodában kell bejelenteni, ezt követôen az
Okmányiroda küldi meg a változást
a gépjármû tulajdonos állandó lakcíme szerinti adóhatósághoz, mely alapján történik a változások átvezetése.
Gépjármûadó mentesség mozgáskorlátozottak részére történô igénylése továbbra is a gépjármû tulajdonos állandó lakcíme szerinti adóhatóságnál lehetséges.
Tájékoztatom az érintetteket arról is,
hogy a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség, így különösen az alkalmazott becsüs díjazása, szállítási, tárolási, értékesítési és egyéb költség az
adózót, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezettet terheli.
Tájékoztatom továbbá tisztelt adóalanyainkat arról is, hogy az adózás
rendjérôl szóló, 2003. évi XCII. tör-
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vény 55/B. paragrafusa szerint az önkormányzati adóhatóság az adótartozással rendelkezô adózó nevét, címét,
tartozása összegét közzéteheti a helyben szokásos módon (honlap, Kidoló,
hírdetôtáblák). Remélem, hogy ezzel
a lehetôséggel nem kell élnünk, és az
érintett adózóink nem szeretnének egy
un. fekete listára kerülni.
Kérem tisztelt adózóinkat, hogy adóegyeztetés
céljából
ügyfélfogadási idôben Szendreiné Zakály Márta
kolleganômet keresse fel, vagy hívja ôt
a 22/580-010-es telefonszámon!
Hulladékszállítási díj tartozások
Ahogy ezt eddig is tettük, továbbra is
az elsô lépés a hátralékosok felszólítása fizetési kötelezettségük teljesítésére. Amennyiben az általunk megadott
határidôn belül ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, (természetesen
csak lezárt évi hátralékok esetében) a
jövôben is azonnal bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezünk velük szemben.
Lakbérhátralékok
Itt is az írásbeli felszólítások kiküldését folytatjuk, viszont az abban foglalt
fizetési határidô leteltét követôen kezdeményezzük a bíróságnál a bérlô kilakoltatását (erre a lehetséges következményre már több alkalommal felhívtuk
az érintett bérlôk figyelmét, viszont ennek ellenére – természetesen tisztelet a
kivételnek – nem értünk el vele célt, így
ezen a területen is határozottabban, hatékonyabban fogunk fellépni, a bírósági eljárást meg fogjuk indítani az un.
notórius nem fizetô bérlôk ellen).
Kamatmentes
kölcsön
visszafizetésében hátralékban lévôk: ezúton
is emlékeztetem arra az érintetteket, hogy az önkormányzat és a köztük élô „Szerzôdés” 5.) pontja szerint:
„A visszatérítendô kölcsön támogatás
kamatmentes. Késedelmes fizetés esetén azonban a támogatásban részesülô
késedelmi kamatot tartozik megfizetni”. A hivatkozott szerzôdés 6. pontja
pedig arról rendelkezik, hogy „A fizetés elmulasztása esetén Baracska Község Önkormányzata behajtási eljárást
indít a Székesfehérvári Városi Bíróságnál”. Eddig igen méltányosak voltunk
ezen a területen is, hiszen még ilyen el-
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járást nem indítottunk, de sajnos nemfizetés esetén – kiindulva a korábbiakban leírtakból – ezzel az eszközzel is
élni fogunk.
Elsô lakáshoz jutók támogatása: ezen
a területen nem jellemzô a tartozás
felhalmozása, viszont itt hívom fel az
érintettek figyelmét arra, hogy az önkormányzat és a köztük lévô szerzôdés
értelmében „nemfizetés esetén” ezen
támogatás visszakövetelése esetén is bírósági végrehajtás indítható.
Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek komolyan venni a fent leírtakat és amen�nyiben nem szeretnének az érintettek a
jelenleg fennálló tartozásuk mellé még
plusz költséget „gyûjteni”, fizetési kötelezettségeiket minél elôbb teljesítsék.
Megértésüket és együttmûködésüket
mindannyiunk érdekében köszönöm!
További kérés, tájékoztatás
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét szíveskedjenek betartani! Ismételten
tájékoztatok mindenkit, hogy az önkormányzat épületének hátsó ajtaja nem
bejárat – kivéve a mozgáskorlátozottak
részére – ezért ott ne járjanak be a hivatalba. Nem gondolom, hogy pl. a NAVhoz, az Egészségbiztosítási Pénztárhoz,
a Földhivatalba vagy más polgármesteri hivatalba bejutnak – akár a hátsó ajtón is – akkor, ha NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS. Fogadják el, hogy a
köztisztviselôk akkor is dolgoznak, ha
az ügyfélfogadás szünetel, ezeken a napokon is tartanak tárgyalást, meghallgatást, bonyolítják a helyszíni szemléket, bejárásokat, illetve a beérkezett
ügyek feldolgozását végzik.
Tájékoztatom az érintett civil szervezetek képviselôit, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelôen a polgármesteri
hivatal kipostázza részükre a képviselôtestület által, a civil szervezetek részére
kiírt idei évi pályázati kiírást, a hozzá
tartozó mellékleteket és a kiírás alapjául szolgáló, módosított Szabályzatot.
Kérem, hogy a pályázati kiírásban foglalt határidôn belül nyújtsák be a pályázatokat, mivel a határidô elmulasztása
jogvesztô.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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Bóbita Krónika
Farsangra készülünk. Beszélgetünk, ki mi szeretne lenni
farsangkor. De mi is a farsang,
és mit ünnepelünk ilyenkor?
A farsang változó hosszúságú ünnep. Vízkereszttôl (január 6.) a húsvétot megelôzô
40 napos nagyböjt kezdetéig,
azaz hamvazószerdáig tart.
Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeibôl nôtt
ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás idôszaka.
Csúcspontja a farsang, vasárnaptól húshagyó keddig tartó
utolsó három napja, ami tulajdonképpen nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Rio de Janeiro, Velence).
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban
honosodtak meg, és számos
idegen nép hatása
érvényesült bennük. A városi polgárság elsôsorban
a német hagyományokat
vette
át, míg az arisztokrácia körében
az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el.
Maga a szó német
eredetû, „faseln” ,
jelentése fecsegni.
Farsang ünnepéhez kötôdik Magyarországon
a népi színjátszás kialakulása.
Gyakorlatilag a nagyobb falvakban tartott álarcos, jelmezes felvonulások, melyeket
legtöbbször a farsang utolsó napjaiban, azaz farsang
farkán rendeztek. A menetben ott haladtak a tipikus fi-

gurák (cigány, koldus, betyár, vándorkereskedô, borbély...), idônként megálltak
és rögtönzött tréfás jeleneteket adtak elô. Gyakran szerepelt a menetben egy álmenyasszony illetve álvôlegény is,
és különösen, ha abban az
Táncra, táncra kisleányok,
Daloljatok kisfiúk,
Itt a farsang, haja-huj,
Ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban
Nagy örömet ünnepel,
Múlik a tél, haja-huj,
S a tavasznak jönni kell!
(Pálfalvi Nándor: Farsang)

gokat a falvakban, illetve a
nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban. A farsangi báloknak komoly hagyományai voltak. Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken
az eseményeken vezették
be úgymond a társaságba, tehát a párválasztásban, társasági életben volt
fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat is ebben
az idôszakban tartották faluhelyen.
Az eladó lányok voltak a
fôszereplôi az óvodai far-

aranyfonál” volt, és a szülôk
nagy sikert arattak vele. Ezúton köszönjük a gyerekek
nevében is, a lelkiismeretes
felkészülést.
Egy kis eszem-iszom következett pihenésképpen. A
szülôknek köszönhetôen sok
minden kerülhetett az asztalokra. Az egészséges életmódra való tekintettel: gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, mogyoró, dió, szörpök, üdítôk,
friss citromból limonádé. Lelkesen falatoztak a cicák, katicák, dínók, seriffek, egerek,
bohócok, kalózok, királylányok, tündérek és még meg-

sangi mulatságnak is. Minden évben az akkori nagycsoportosok
készülnek
egy kis mûsorral, idén a
Labda csoportos gyerekek énekeltek és táncoltak nekünk. A lányok szépen felöltözve várták,
hogy kérôjük akadjon, és a
fiúk is mindent elkövettek,
hogy nehogy menyasszony
nélkül maradjanak. Mikor
mindenki megtalálta élete párját kezdôdhetett a lakodalom. A szerepléstôl kifáradt gyerekekre nagy meglepetés várt. Szintén hagyomány az óvodánkban, hogy a
nagycsoportos gyerekek szülei közül néhányan nagy titokban egy mese elôadásával
készülnek. Az idei mese „Az

annyi ötletes jelmezbe bújt
kisgyerek. Kellett is a pihenés, hiszen az igazi farsangi mulatság még csak most
következett. Táncolt kicsi és
nagy, ameddig a lába bírta.
Természetesen a farsangi fánk sem maradhatott ki
a napból. Mind elfogyott az
ebédre küldött fánkokból. A
nap végére lekoptak az arcfestékek, itt-ott elszakadtak
a jelmezek, elkallódtak a varázspálcák, de az élmények
megmaradnak. Nincs is más
hátra, mint, hogy azon gondolkodjon a gyermek, hogy
jövôre mi legyen a farsangon, az ügyes kezû anyukák
meg azon, hogy hogyan tudják megvalósítani mindezt.
Mészárosné Giricz Marianna

idôben nem tartottak valódi lakodalmat a faluban, tréfás esküvôt rendeztek nekik.
Hogy a móka még nagyobb
legyen, gyakorta a férfi-nôi
szerepeket felcserélték, vagy
a nôi szerepeket is férfiak alakították. A felvonulókat általában muzsikusok is kísérték.

Magyarország
legneveze
tesebb eseménye a mohácsi
busójárás, amely 2009-tôl a
szellemi örökség része.
A karácsonyi idôszak elmúltával, a mezôgazdasági munkák megkezdése elôtt, a telet
záró idôszakban sokfelé rendeztek bálokat, táncmulatsá-
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EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Nagyböjt
H a mva zósz e rdával
(február 22.) kezdetét veszi a húsvéti ünnepkör, ezen
belül is a nagyböjt.
A „hamvazó” melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklôruhák megáldásakor a bûnbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat
– a hamvazás – mindmáig megmaradt
bûnbánatunk külsô jeleként. Ezen a napon szembesülünk „por” mivoltunkkal, ami egyszerre félelmetes és vigasztaló, hiszen szeretô Atyánk kezében
van az életünk és halálunk.
A nagyböjt idôszakában az imádság, a
böjt és az irgalmasság egymásból fa-

kad, nem maradhat puszta külsôség,
erôlködés. A böjt nem testünk büntetése, sanyargatása, hanem ezáltal tudunk jobban Istenre figyelni. Csak úgy
van értelme valamit megvonnunk magunktól, ha azt jó szívvel Istennek adjuk. ô pedig sokszor embertársaink képében jelentkezik!
Szokás manapság böjtnek nevezni a különbözô tavaszi tisztítóméregtelenítô kúrákat, ezeknek azonban semmi közük Krisztushoz. Ezekben az ember maga körül forog, csak
magára figyel és lassan önmaga bálványává válik. Ezt persze nehezen ismeri el!
„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld,
hogy különb vagy annál, aki nem böj-

tölt. Te böjtölsz, de haragszol, ô ugyan
eszik, de kedves. Te szíved kínját és
gyomrod korgását civakodással emészted meg, ô mértékletesen eszik, és hálát
ad Istennek.”
Szent Jeromos
Péntekenként 17.45-kor kezdôdôen keresztúti ájtatosság lesz a templomban,
melyeken Jézus értünk vállalt szenvedésén elmélkedünk, lélekben „végigjárva”
az útját Pilátustól a sírba tételig. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy így – a
vasárnapi szentmiséken kívül is – készüljünk közösen megváltásunk nagy
ünnepére, húsvétra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

O L VA S Ó I S O R O K

A kézimunka örök érték
Mindig nagyra értékeltem azokat a szervezôdéseket, amelyek nem kötelezô jelleggel jöttek létre, hanem valamilyen
közös érdeklôdési pont megtalálásával alakultak. A helyi civil szervezôdések közül egyik ilyen kör a Kézimunka Szakkör. A Kidoboló régebbi számait lapozva találtam meg egyikben, hogy 2006 októberétôl tevékenykednek közösen. A létszám idônként változik; vannak eltávozók, kimaradók, új
belépôk, de pár fô kitartóan ôrzi és viszi tovább a közösségi
szellemet, az alkotás örömének fonalát.
Mint a civil szervezôdések többsége, úgy a kézimunkások is
szponzori támogatás nélkül, önköltséges alapon végzik tevékenységüket. 2011. évben hozott létre a képviselô-testület egy
Civil Alapot, mely keretbôl pályázat útján igényelhetô pénzbeli, illetve természetbeni támogatás. E pályázati lehetôség kapcsán jutott a szakkör is olyan pénzügyi támogatáshoz, amibôl
kézimunkaanyagokat tudtak vásárolni.
Tevékenységüket a kezdetektôl figyelemmel kísérem,
idônként meglátogatom foglalkozásaikat, s a helyi bemutatóikat. Legutóbb januárban, egy szombat délután volt alkalmam megnézni, hogy éppen milyen kézimunkákkal foglalatoskodnak. Volt, aki terítôt hímzett vagy díszpárnát készített
különbözô kézimunka technikával, s volt, aki már a húsvétra
készült kosár, illetve tojás forma horgolásával. Felvetôdött,
hogy valami olyan kézimunkával kellene elôállni, ami a baracskai szakkörösök specialitása lenne.
Természetesen kézimunkázás közben (asszonyok lévén kihagyhatatlanul) a sütés-fôzés témája is elôkerül. Megosztják
egymással jó és kedvezôtlen tapasztalataikat, de elô-elôkerül

egy kis kóstoló is az otthon megsütött süteménybôl.
A szakkörrel kapcsolatos teendôk,
bemutatók fô szervezôje Huszárné
Rózsika, aki az említett januári
délutánra éppen egy Tupperware termékbemutatóval lepte meg a résztvevôket. E termékek a háztartási munkában,
sütésben-fôzésben vannak segítségére a háziasszonyoknak.
Visszatérve a szakkör szakmai tevékenységéhez el kell mondani, hogy évrôl-évre számtalan rendezvényre kapnak meghívást. Rendszeresen bemutatják kézimunkáikat Vál községben a Vajda Napokon. Több alkalommal vettek részt munkáik kiállításával Martonvásáron. Minden évben találkozhatunk velük a Falunapon, szüreti kirakodóvásáron, s a már
hagyományosnak mondható karácsonyi kézmûves vásáron is
megtaláljuk horgolt, varrt, kötött kézimunkáikat. Ahol megjelennek, mindenhol támogatják a rendezvényt azzal, hogy a
tombolanyereményekhez saját készítésû kézimunkákat ajánlanak fel. Az elmúlt évben a Civil Alapból utazásra kapott
természetbeni támogatást szakmai kiállítás megtekintésére
használták fel, ami Szentendrén volt. Mint elmondták, az
ilyen alkalmakkor mindig fellelnek olyan ötletet, technikát,
amit késôbb a szakkörben kipróbálnak, hasznosítanak.
Kívánom, hogy még hosszú idôn át mûködjön jól a Kézimunka Szakkör, s mind többen találják meg kedvenc idôtöltésüket
a kézimunkázásban, amiben kreativitásukat is kibontakoztathatják!
Becsei Andrásné

10

Olvasói sorok

Hétköznapi kémia

A tavaszi zöld napok sorában
március 22-én ünnepeljük a
Víz Világnapját. Az ENSZ
1993-ban nevezte ki ezt a
napot. Ilyenkor különösen
nagy figyelmet fordítunk
erre a létfontosságú anyagra.
Földünk felszínének nagyjából 3/4 része víz. Talán
ezért is bánunk vele ilyen
mostohán. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy
van belôle elég. Pedig ennek
a töménytelen mennyiségû
víznek csak alig egy százaléka a számunkra nélkülözhetetlen édesvíz, melynek mennyisége napjainkra
drasztikusan csökkent.
Ismerjük hát meg, és vigyázzunk rá egy kicsit jobban!
A kémiailag tiszta víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Földünkön mindhárom
halmazállapotban elôfordul,
már ez a tény önmagában is
különlegessé teszi.
Más folyadékoktól eltérôen
sûrûsége +4 °C-on a legnagyobb, vagyis 0 °C-ra hûtve
térfogata megnô, ezáltal
sûrûsége csökken. Ennek következtében a jég úszik a vízen. Természetes vizeink befagyásakor a felszínen alakul ki a jégréteg, mely az
alatta levô vizet megvédi a
további lehûléstôl, ezáltal
lehetôvé teszi, hogy az ott
élô állatok, növények átvészeljék a telet. A víz fagyásakor bekövetkezô térfogatnövekedés azonban károkat
is okoz. A résekbe becsorgó,
majd megfagyó víz szétrepeszti a sziklákat, betonépítményeket, az utakon kátyúk
kialakulását idézi elô.

A jó minôségû ivóvíz szintén színtelen, szagtalan, de
a benne oldott ásványi anyagoktól kellemes ízû folyadék.
Fontos követelmény, hogy az
egészségre ártalmas anyagot ne tartalmazzon. Sok helyen a folyók vízébôl, bonyolult tisztítási folyamatok során nyerik az értékes ivóvizet. Településünket nagy vízhozamú artézi kutak látják el
egészséges ivóvízzel.
A palackokban forgalmazott ásványvíz olyan ivóvíz,
amely legalább 500 mg/liter
oldott ásványi anyagot tartalmaz, és amelyek sajátos
ízt, esetleg gyógyhatást kölcsönöznek neki. Az ásványvíz védett artézi kútból, vagy
forrásból származik. Ezen
vizek döntô többsége szénsavmentes, melyet a palackozás elôtt dúsítanak.
A szódavíz nagy nyomáson
szén-dioxiddal telített ivóvíz, amelynek nagyüzemi
gyártása Jedlik Ányos találmányának köszönhetô.
Míg szervezetünk az éhezést akár hetekig is elviseli,
addig néhány napos szomjazás a vesztünket okozhatja. A felnôtt ember testének
közel 70%-a víz. Ez azt jelenti, hogy egy 60 kg-os ember szervezete mintegy 42 kg
vizet tartalmaz. A víz sejtjeink fontos anyaga, benne játszódnak le az életfolyamataink, melyek gyakorlatilag a
létezésünket jelentik.
Szervezetünk egészséges mû
ködéséhez el kell fogyasztanunk naponta legalább 2 liter
folyadékot, melynek legnagyobb része víz legyen! Nyáron, nagy hôségben, vagy lázas betegségben szenvedôk
ennél sokkal többet is elfogyaszthatnak.
Ilyenkor
ugyanis fennáll a kiszáradás
veszélye.
Akár hiszik, akár nem, a
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(6. rész)

víz állandó körforgásának
köszönhetôen napjainkban
ugyanazt a vizet fogyasztjuk, mely a dinoszauruszok
szomját is oltotta évezredekkel ezelôtt! Nem túlzás
azt mondani, hogy utódaink
életminôsége attól is függ
majd, hogyan bánunk ezzel
az értékes kincsünkkel!
Gondoljuk csak végig, míg
kontinensünk egyes részein szomjaznak, addig mi ivóvízben mosogatunk, mossuk az autónkat, lubickolunk a medencéinkben. Lehet ezt még fokozni? Naná!
A mûtrágyák, vegyszerek,
gyógyszerek
mértéktelen
használatával a felesleges vegyületek bemosódnak a talajba, leúsznak a lefolyón, tehát
belekerülnek az élôvizekbe.
Vannak, akik még emlékeznek a nitrátos víz okozta
csecsemôhalálokra. A szántóföldekre kiszórt nitrogéntartalmú mûtrágyákat a csapadék bemossa a talajba,
ahonnan az ásott kutak vizébe kerül, halálos mérget jelentve egy kisbaba számára.
Nem kell sem idôben, sem
térben nagy utat tennünk,
hogy egészségtelen ivóvizet találjunk. Az alföldi kutak vize jelenleg is annyi arzént tartalmaz, hogy ezzel
nem felelünk meg az Európai Unio elôírásainak.
Se szeri, se száma a vízszen�nyezés lehetôségeinek:
A víz lágyítására használt foszfátoknak, komoly
környezetterhelô hatása van:
eutrofizációhoz (vagyis a nitrogén és foszfor élôvizekben
való feldúsulásához, ezáltal
a víz elalgásodásához) vezet, valamint rontja a vízi állatok ízlelô- és szaglókészségét. Sokat tehetünk a környezetünkért, ha foszfátos mosószer helyett enzimes mosóport választunk!

Nagy mennyiségû mérgezô
anyag juthat a vizekbe ipari
tevékenység következtében
is. 2000. január 30-án mintegy 100 ezer m3 cianid- és
nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a nagybányai bányavállalat létesítményébôl
a Lápos folyóba, ahonnan
a Szamosba, majd a Tiszába
került. A minden élôlényre
halálos méreg koncentrációja 180-szorosa volt a megengedettnek és az élôvilág szinte teljes pusztulását okozta.
A vízbe kerülô olaj, ha nem
ütközik akadályba, gyorsan szétterül, és vékony
filmszerû réteget alkot, majd
1 mm vastag olajfedettség
alakul ki. Tiszta vízben ez a
fedettség terjed és fokozatosan 0,2 mm-nél alacsonyabb
hártyává alakul. Ha az olaj
rátapad a madarak tollára, elvész a hôszigetelés, a
testhômérséklet csökken, télen a madár megfagyhat.
A különbözô hôerômûvek
folyókba vezetett hûtôvize
emeli a víz hômérsékletét. A
hôszennyezés hatására egyes
fajok elpusztulnak, mások
elvándorolnak.
A nagyobb tûrôképességû
halak télen is táplálkoznak
– ennek a horgászok örülnek
legfôképp.
Az idei évben a tudósok arra
kívánják fordítani a figyelmünket, mennyi vizet használunk élelmiszereink elkészítésekor. Gondoljunk egy
vasárnapi ebédre: megmossuk (akár váltott vízben) a
húst, a zöldséget, gyümölcsöt. Ha a zöldség mosásakor
elhasznált vízzel megöntözzük a virágokat, nemcsak a
pénztárcánkkal teszünk jót,
hanem a környezetünkkel
is. Apró lépés, de követhetik
újabbak és máris tettünk valamit Földünkért!
Simon Judit
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Sakkozzunk!
5. részben a Skót játék I–II. változatát
írtam le. A hozzávaló játszmákat most
közlöm. A következô részekben ez
folyamatosan történik.
JÁTSZAGYÛJTEMÉNYEK I.
1. játszma
Aljechin-Manykó (1906-1907 levelezés)
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.Hd4:,Hf6 5.Hc6: (Pontosabb és
manapság legjobb folytatás: 5.Hc3,Fb4
és csak azután: 6.Hc6:). 5.--,bc:,
6.Fd3,d5 7.ed:,cd: 8.0-0,Fe7 9.Hc3,00 10.Fg5,c6 11.Vf3,Hg4 (jobb 11.—
,Fg4, majd Fh5 és Fg6) 12.Fe7:,Ve7:
13.Bae1,Vd6 14. Vg3!,Vf6 15.h3,Hh6
16.Be5, g6(Felesleges gyengítés!) 17.
f4, Ff5 18.He2,Bfe8 19.Ve3, Be5:(19.-,Vd8 jobb) 20.fe:, Vh4 21.Hd4,Fd3:
22.Bf4,Ve7
23.cd:,Bc8
24.Bf6,c5
25.Hc6, Ve8 26.e6,Hf5 27.ef:+,Vf7 28.
Bf5:(28.--,Vf5:-re
29.He7+,
míg
28.--,gf:-re 29.He7+,Kf8 30.Hc8:,Vc7
31.Ve6 következne) Sötét feladta. (1:0).
2.játszma
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.
Hd4:,Hf6
5.Hc3,Fb4
(Meglepô
változat: 5.--,He4:,6.He4:,Ve7 7.f3,d5
8.Fb5,Fd7
9.Fc6:,bc:,
10.0-0,de:
11.Be1, amely a Cortlever-Barengerd,
Amszderman, 1954 játszmában 11.--,f5
12.fe:,fe: 13.Ve2 után világos jobban
áll. Azóta sikerült
a változatot
megjavítani: Mackiewez 11.--,0-0-0
folytatása 12. Be4:,Vf6 után játszhatóvá
vált) 6.Hc6:,bc: 7.Fd3,d5 8.ed:
(Sötét kezében marad a játék irányítása
8.e5 után pl. 8.--,H g4 9.0-0,0-0
10.Ff4,f6. Kevésbé jó 9.-,Fe5 10.Ff4,g5
11.Fd2) 8.--,cd: (Érdekes, de kétes
értékü kisérlet, 8.-,Ve7+ 9.Ve2 Hd5:
10.Ve7:+,Ke7 11.a3,Fa5 12.b4,Hc3:
13.ba:,Hd5 14.0-0, Bb8 15.Be1+ és
világos jobban áll. 9. 0-0.0-0 10.Fg5.
Ezt az állást az elmélet egyenlônek
értékeli. Néhány lehetôség:
A) 10.--,Fe6 11.Hb5,c5 12. a3,Fa5
13.b4,Fb6 (=).
B) 10.--,Fc3: 11.bc:,h6 (Hiba lenne
11.--,Vd6 mert 12.Ff6:, Vf6: 13.Vh5
után világos gyalogot nyer) 12.Fh4,Be8
13.c4, dc: 14.Fc4:,Vd1 15.Bfd1:,Fe6
(egyenlô).
C) 10.--,Fe7 11.Ff6:,Ff6: 12. Vh5,g6
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6. rész

13.Vd5:,Fe6(Nem volna jó 13.--,Vd5:
14.Hd5:,Fb2 15.Bab1,Fe5 16.Bfe1,Fd6
17. He7+ (+=)Keresz elemzése.
14.Va5,c6
15.Va6,Vc7
16.Fc4,
17.Va4,Bb8 18.Fb3,a5 19.a3, Fa6 –
Sötét gyaloghátránya ellenére sem áll
rosszul.
D) 10.--,c6 11.Vf3 (11.He2,Fd6
12.Hd4,Fd7 13.Vf3,Fe5 14.Hf5, Ve7
=állás) 11.--,Fd6 (11.--,h6 12.Ff6:,Vf6:
13.Vf6:,gf:, vagy 11.—Fe7 12.Bac1,Bb8
13.Hd1,
Be814.h3,Fe615.Be2,e516.
Bfe1,sötétjóláll.12.Ff6:,Vf6:13.Vf6:,gf:
14.He2,c5! (vagy 14.--,Fe6 15.b3,a5,
egyenlô állás.
3. játszma
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.
Hd4:,Hf6
5.Hc6:,bc:
6.e5,Hd5
7.c4,(Panov szerint 7.Fd3,Fe5 8.Vg4
vagy 7.Fd3,Vh4 8.0-0, Fe5 9.Hd2,00 10.He4 világost elônybe hozza).
7.--,Hb4(Jobbnak tûnik 7.-,Fb4+8.
Fd2,Fd2:+9.Vd2:,He7)
8.a3,Ha6
9.Fd3,d6 10.Ff4,Fe7 11.0-0,0-0 12.
Hc3,f6 13.ed:,cd: 14.Be1!,B e8?
(Nem segítene 14.--,He5 15.Fc2,Fa6
sem 16.Be7: miatt jobb 14.--,Bf7)
15.Vh5+,g6 16. Fg6,hg: 17.Vg6:+,Kh8
18.Be3, Ff8 (Más sem segít)19.Be8:,
sötét feladta.
4. játszma
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.
Hd4:,Hf6
5.Hc6:,bc:
6.e5,Hd5
7.e4,Hb6 8.Fd3,Fa6 9.Ve2,Fe7 10.00,0-0 11.Hc3,Be8 12.Vg4 d5 13.e6,fe:
14.Ve6:+,Kh8 15. Vh3. Világos
fölényesen áll.
5. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed: 4.H
d4:,Hf6 5.Hc6:,bc: 6.e5,Hd5 7.
Hd2,Vh4
8.Fd3,Hb4
9.Fe4,Fa6
10.c4!f5 11.Ff5:,Fc5 12.Fd7:+ ??,Ke7
13.0-0,Baf8 14.Hf3,B f3:! 15.Vf3:,Kd7:
16.Vf5+,Ke8 17.Fg5,Vc4:, 18.Bac1,Bf8
!! 19.Vh3,Bf2:! 20.Bc4:,Bf3 !! (világos
feladta 0:1).
6. játszma
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.
Hd4:,Hf6 5.Hc6:,bc: 6.e5,He4 ?!
7.Vf3!,Vh4 8.g3,Hg5 9.Ve2 !!,Ve4

10.Fg5,Vh1: 11.Hc3,h6 12.Ff4,Vh2:
13.He4,Fe7 14.0-0, 0-0 15.Vf3. Világos
támadása erôs.(++,-).
7. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed:
4.
Hd4:,Hf6
5.Hc6:,bc:
6.e5,Ve7
7.Ve2,Hd5 8.c4,Fa6 9.Hd2 ! Itt néhány
fontos elágazás:
A) 9.--,Hb4 10.Hf3 (10.Ve4 ?? d5 !),d5
11.a3!,Fc4: 12.Vd1,F f1: 13.Kf1:,Ha5
14. Va4,Hb8 15.Fg5!,Ve6 (15.--,Vd7?
16.e6 !,fe: 17.He5,Vd6 18.Vf4!(+ ,-)
16.Bc1.Világos jobban áll.
B) 9.--,Hf4! 10.Ve4,Hg6 11. f4,0-0-0
12.b3!,d6 13.g3!,f6 (13.--,de: 14.F5!)
14Fh3+,Kb8 15.e6,Fb7 16.0-0.( = ).
C) 9.--,Hb6 10.b3,0-0-0 11.F b2,g6
12.0-0-0,Fg7 13.f4,Bhe8 14.Vf2,d6
15.c5!,Ff1: 16.Vf1:, dc: 17.Va6+,Kb8
18.Hc4. Jó támadással a gyalogért.
A játszma gyûjteményekben használt
jelzések:
!
jó lépés
!!
nyerô lépés
?
rossz lépés
??
vesztô lépés
!?
vitatott lépés
+=
világos kis elônyével
=+
sötét kis elônyével
+világos jobban áll
-+
sötét jobban áll
=
egyenlô állás
Felhasznált irodalom:
Alföldi László: Miniatûr megnyitáselmélet
Molnár Dániel
06-30 244-0628
m.molnardani@gmail.com
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Kutyasarok

Mit tegyünk ha kutyát vagy macskát találunk?
Kóbor kutyát, macskát találni nem nehéz, de mi legyen,
mit tehet, ha épp Ön futott
össze vele?
1. Ne hagyja az utcán!
Etológusok szerint a kutya
szellemi képességeit tekintve
egy négyéves gyermeknek felel meg. ôt sem hagyná az utcán védtelenül, magára utalva, ugye?
2. Vigye el egy állatorvoshoz!
Manapság egyre több kutyába, macskába, de még görénybe is kerül mikrochip,
amit az állatorvosok le tudnak olvasni, és egy nyilvántartó rendszerben utána tudnak nézni a gazdinak. Ezt az
állatorvosok általában ingyenesen végzik. Chip-leolvasót
a legtöbb menhelyen, állatpanzióban is tartanak, így
az ellenôrzést ott is elvégzik.
Jelentse be a polgármesteri
hivatalban, szóljon a postán
és a boltokban.
3. Hirdesse a megtalált állatot!
Ha nem sikerült a gazda azonosítása, a következô lépés
az állat fotózása, és hirdetése. A hirdetésben legyen benne az állat neme, mérete, színe, szôrhossza, esetleges kü-

lönös ismertetôjele, a megtalálás helye, idôpontja, az Ön
elérhetôsége (telefon, e-mail)
és legalább egy jó minôségû
fotó az állatról. Célszerû
Önnek is böngésznie az elvesztôk
hirdetéseit. Segíteni tudok
Önöknek a
hirdetésben
amennyiben
eljut tatják
a következô
email
címre
a hirdetendô állat adatait, fényképét:
baracskaallatvedor@gmail.com

4. Ha a talált állat beteg, sérült, vemhes...
Ha Ön fel tudja anyagilag
vállalni, akkor feltétlenül
mutassa meg állatorvosnak,
aki ellátja. Kérjen számlát!
A kezelés költségeit az állat
gazdáján behajthatja, ha az
elôkerül. Ha nem fér bele a
költségvetésébe az állat kezelése, akkor kérjen segítséget
az állatvédô szervezetektôl.
Lehet, hogy az állat elhelyezésében nem, de az ellátásában esetleg tudnak segíteni akár a nagyobb, távolabbi
szervezetek is.
5. Ha elôkerül a gazda….
Ne adja oda elsô szóra az

állatot. Kérje oltási könyvét, fényképét, mondassa el
ismertetôjegyeit. Az állat kiadásánál óvatosan kell eljárni: a drágább, fajtatiszta kutyák esetében különösen.
Nekik sokszor a szükségesnél több gazdájuk is akadhat!
Mindenképp írjanak egy átadás-átvételi jegyzôkönyvet,
amin feltünteti kinek adta
át az állatot, így az esetleges
„ál-gazdik” megfoghatók.
6. Ha nem kerül elô a gazda….
Legalább 14 napot várjon,
mielôtt tovább adja a talált
állatot. Továbbadáskor feltétlenül írjanak szerzôdést,
amiben
szerepelnek
a
következôk: a befogadó adatai, az állat adatai (ugyanazok, mint a hirdetésnél), valamint
az, hogy a befogadó vállalja, hogy ha
1 éven belül
elôkerül
a
gazda, akkor
visszaszolgáltatja a kedvencét.
7. Amiben segíteni tudunk
Lehetôség van önkéntes befogadóvá válni. (Más néven:
ideiglenes befogadóvá.)
Egy egyesület a következôt
várja el Öntôl:
– az állatot nem hagyja el,
hanem tartja, míg gazdája
elôkerül;
– ha örökbe adhatóvá válik a

2012. március
szükséges ideig helyet biztosít neki;
– az adott egyesület szabályai szerint részt vesz az
örökbeadásban.
Amit az Egyesület biztosít:
– hirdetôi hátterünkkel átvállaljuk a hirdetést, és szükség esetén a fotózást is;
– az állat chipezését, oltásait, ivartalanítását, valamint
a szükséges orvosi kezeléseket, gyógyszereket egyesületünk finanszírozza;
– szükség esetén az állat etetéséhez táppal is ellátjuk.
Ha úgy érzi segítene abban,
hogy az Ön által megtalált
állat mielôbb visszakerülhessen eredeti gazdájához,
illetve új gazdát találjunk
neki, mi is messzemenôkig
együttmûködünk Önnel.
Mivel az Egyesületek és jómagam is mindenféle állami segítség nélkül, önerôbôl
végezzük munkánkat, így az
összes állat problémáját nem
tudjuk megoldani. De összefogással, egymás segítésével
sok kóbor állatnak biztosíthatjuk a szebb jövôt. Az életet!
Bármilyen
kérdése
lenne (ideiglenes befogadással
kapcsolatban is) szívesen állok a rendelkezésére.
Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr
ideiglenes befogadó
baracskaallatvedor@
gmail.com
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Az energiaitalok veszélyeirôl
Az Országos Tisztifôorvosi Hivatal
2011. november 1. óta gyûjti és feldolgozza az energiaital-fogyasztással
összefüggô események adatait. Az elsô
elemzés, mely a 2011. december 31-ig
tartó idôszakot fogja át, arról tanúskodik: ezen idôszakban hazánkban 123
fônél idézett elô rosszullétet, illetve
kellemetlen testi tüneteket az energiaital fogyasztás. Mindez aggodalomra
adhat okot – figyelmeztet az országos
tisztifôorvos.
Az Országos Tisztifôorvosi Hivatalhoz az ország egész területérôl érkeznek a mentôszolgálattól, az orvosi ügyeletekrôl, a gyermekorvosoktól,
a védônôktôl, valamint az általános és
középiskolákból a jelzések az energiaital túladagolásról. Az adatok szerint
az elfogyasztott, rosszullétet kiváltó
energiaital mennyisége fejenként naponta két deciliter és 3 (!) liter között
változott. Az érintettek 87%-a fiatalkorú férfi.
A 18 év alatti fiatalok, gyermekek esetében, valamint azoknál, akik nem

szoktak a koffein tartalmú italok fogyasztásához, a túladagolás akár halálhoz is vezethet, ezért különösen
aggasztó, hogy a rosszullétrôl beszámoló személyek 77%-a 18 év alatti fiatal, akik között 8–10 éves korú
gyermekek is voltak. A tünetekkel

ször, különbözô helyszínen is ivott
energiaitalt, a legnagyobb arányban azonban otthon (46%) a délutáni órákban (42%) fogyasztottak belôle
rosszullétük elôtt.
Az energiaital és az alkohol együttes
fogyasztása végleges károsodást okoz-

„A 18 év alatti fiatalok, gyermekek esetében,
valamint azoknál, akik nem szoktak a koffein
tartalmú italok fogyasztásához, a túladagolás
akár halálhoz is vezethet...”
jelentkezôk legnagyobb része (26%) a
13–14 éves, 19% a 15–16 éves, 18%
a 11–12 éves, 12% pedig a 17-18 éves
korosztályba tartozik. A rosszullétrôl
beszámoló fogyasztók 3%-a 8–10 éves
gyermek, 22%-a pedig 19 év fölötti
felnôtt.
Az érintettek egy része naponta több-

Az inkontinenciáról
Vizelet- és székletinkontinencia esetében manapság már konzervatív és sebészeti kezelési lehetôségek is vannak, amelyek az érintetteknél gyógyulást
hoznak. Ha már nem gyógyítható inkontinenciáról van szó, rendelkezésre
állnak egyszer használatos inkontinenciatermékek, amelyek segítséget nyújtanak.
Minden szakember saját tapasztalatból tudja, hogy a gyenge minôségû
termékek egy sor kellemetlenséget okozhatnak: bôrirritációktól egészen
pelenkadermatitiszig vagy akár dekubituszig.
A termékek fejlesztésük és gyártásuk során a minôségi és a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó elôírásokat is be kell tartani, ezért fontos, hogy
azt a terméket válasszuk, mellyel a betegnek a biztonságos ápolást és a kellemes közérzetet biztosítani tudjuk. Ez magába foglalja a kifolyás elleni védelmet és a bôrvédelmet ugyanúgy, mint a kényelmes és az egyszerû használatot, valamint a termék diszkrécióját.
A sokféle terméktípus különbözô nedvszívó képességgel és mérettel lehetôvé
teszi a célzott ápolást, mely mind az inkontinencia súlyossági fokára, mind
pedig a személyes szükségletekre szabott.
Ezért fontos, hogy szakmai gyakorlattal rendelkezô személy segítségét kérjük, hogy a beteg a neki legoptimálisabb terméket kaphassa, és ô vagy hozzátartozója válassza ki a megfelelôt, ezzel is segítve a nehéz napokat!
Tóth Gáborné Kati
BIO-PATIKA TORDAS

hat a májban, a szívben, és a vesében
is, ennek ellenére a fogyasztók 23%-a
próbálta ki a kettôt együtt.
A tünetek közül legtöbben zaklatottságról, ingerlékenységrôl (27%), valamint felfokozott idegállapotról, nyugtalanságról, álmatlanságról (24%)
számoltak be, elôfordult még szédülés, hányinger, hányás, valamint szapora szívverés és mellkasi szúrás is.
A túlzott energiaital-fogyasztás miatt rosszullétrôl és kellemetlen testi tünetekrôl beszámoló 123 fô közel
harmadát állapotuk miatt egészségügyi ellátásban kellett részesíteni.
Az energiaital azért is különösen veszélyes, mert átmenetileg felpörget,
növeli a teljesítményt, de utána még
erôteljesebb fáradtságot okozhat,
amely újabb és újabb fogyasztásra ösztönöz. Egyre többen fáradtság ellen,
aktivitásfokozóként nyúlnak energiaitalhoz. A túlzott fogyasztás egyre elterjedtebb a fiatalok körében is.
Az energiaitalok koffeint és más, a
koffein hatását felerôsítô összetevôket
is tartalmaznak. A nagy mennyiségû
koffein fogyasztása elôidézheti a koffein-túladagolás tüneteit: erôs hányingert, hányást, mellkasi fájdalmat,
szapora pulzust, nyugtalanságot, álmatlanságot, esetenként pánikrohamot is.
ÁNTSZ
Kommunikációs Fôosztály
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Iskola, Hasznos információk

FA R S A N G K É P E K B E N

Iskolai farsang

(2012. február 18., Faluház)

2012. március

Ügyfélfogadások
A Szent László Völgye
Segítô Szolgálat
Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Faluház, kisterem

Dózsa Márta falugazdász

Minden csütörtökön
10–11 óra között a Faluházban.
Egyéb információ,
idôpont egyeztetés:

(06 70) 247 0746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség elérhetôségei:
Napközben 8.00–22.00 között
hívható: (06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható a
Gárdonyi Rendôrkapitányság

(06-22) 355 003

Vagy a BRFK Központi
ügyelet: 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:

57800057–10007297

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

Fogorvos
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

2012. március
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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
MÁRCIUS
3–4.: Ráckeresztúr
10–11.: Ercsi
15–17–18.: Martonvásár
24–25.: Ráckeresztúr
31: Ercsi

ÁPRILIS
1.: Ercsi
7–8: Martonvásár
14–15.: Ráckeresztúr
21–22.: Ercsi

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett
párom, Apukám...

GÓR MIKLÓS
búcsúztatására eljöttek.
„Nem ezt akartam,
nem így akartam,
szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen
volt, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik CSÓKA JÓZSEFNÉ,
szül: FARKAS IDA
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Kidoboló

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

„A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam, a
hitet megtartottam.”
2 Tim. 4,7
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

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

temetésén megjelentek,
gyászunkban részvétükkel
osztoztak.
Gyászoló család

Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség
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Meghívó

Ezüstfácán
HORVÁTH ATTILA
DÍSZMADÁR
ÁLLOMÁNYÁBÓL

Kiállítás gyôztes
porcelán színû kakas
CSEPKE TIBOR
DÍSZBAROMFI
TENYÉSZTÔ
BÜSZKESÉGE

Baracska Község Faluháza

Meghívó
BAR ACSKA ÉRTÉKEI
ÉS ÉRDEKESSÉGEI

2012. március

Vörösmarty emlékoszlop
S. HEGYI BÉLA
SZOBRÁSZMÛVÉSZ
ZSÛRIZETT KÖZTÉRI
ALKOTÁSA

Kongói maszk
PAPP ISTVÁN
ENSZ BÉKEFENNTARTÓ
GYÛJTEMÉNYÉBÔL

1. rész

címû kiállításra
Ünnepélyes megnyitó:
„A
tájfutás
a szabadidôm része. Egy tájfutóversenyen rengeteg baráttal
találkozunk.”
VÉKONY VANDA TÁJFUTÓ

„Az egész motorozás lényege
a kirándulás.”
DEBRECZENI LÁSZLÓ
KÁRPITOS MESTER ÉS
NOSZTALGIA MOTOROS

2012. március 3. (szombat), 15.00 óra
Faluház
A kiállítás helyszíne:

Baracska, Faluház, galéria
Megtekinthetô az alábbi idôpontokban:
3., szombat:
15.00–18.00
4., vasárnap:
15.00–18.00
5., hétfô:
16.00–19.00
6., kedd:
16.00–19.00
7., szerda:
9.00–12.00
8., csütörtök:
zárva
9., péntek:
9.00–12.00
10., szombat:
15.00–18.00
Március 5-én 10.00 órakor
Oláh László
(Katonai Emlékpark, Pákozd)
tart elôadást az ENSZ
békefenntartó programjáról.

„A hôlégballonozás egy óriási jó
kikapcsolódás. Fönn vagyunk
a levegôben, elfelejted minden
gondod, bajod.”
FEJES CSABA
HÔLÉGBALLON PILÓTA

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklôdôt!

„A jurtázással tulajdonképpen
a gyökereket visszük tovább
mindenfelé.”
GALÁNTAI GÁBOR KNUT
HAGYOMÁNYÔRZÔ

Rózsacsokor fonott kosárban
SOMI GYULÁNÉ TÜNDE
KERESZTSZEMES HÍMZÉSSEL
KÉSZÜLT KÉPE

Hundertwasser ihlette falfestmény
az „Irina-föld a Balkán felett” címû
kép alapján
DOMBAI JÁNOS ALKOTÁSA

„Közel vagyunk
a természethez, és
nagyon sok idôt töltünk
szabad levegôn.”
BÖSZÖRMÉNYI ZSOLT,
A VADÁSZKUTYÁK
SZERELMESE

A képek Kidoboló a 2011-es kiadványaiban olvasható sorozathoz kapcsolódnak.

