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Húsvét

A húsvét a vidámsággal és életörömmel teli tavasz legkiemelkedôbb
jeles napja: a feltámadás, egyben
a természet újjászületésének ünnepe. Ilyenkor minden megújul,
fényben és áldásban fürdik. A feltámadás, megújulás és újjászületés ünnepe van, mely a kételkedés
legyôzésének és az élet halál feletti gyôzelmének szimbóluma.
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Tartalma, jelentése: Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának ünnepe.
Az elôkészületi idô a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít.
A legtöbb keresztény felekezet ünnepli, és bizonyos szokásokat tartanak nem keresztények is.
Ideje: a tavaszi napéjegyenlôséget
követô elsô holdtölte utáni vasárnap, 2012-ben április 8.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó
ünnepek a mozgó ünnepek közé
tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon
napjára minden évben.
Rituálé: ima, templomi istentisztelet.
Népszokások: húsvéti tojás, locsolás, hímes tojás ajándékozás. A
tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
Forrás: Wikipédia
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K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t
A 2012. február 28-án megtartott
ülésen betegség miatt nem volt jelen
Boriszov Zoltán polgármester, egyéb
ok miatt maradt távol Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia képviselô.
A képviselô-testületi ülés tervezett napirendi pontjai közül
– a polgármester távolléte miatt elnapolásra került a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról szóló beszámoló;
– lekerült a helyi közterületek névváltoztatásának ügye, mivel az önkormányzat 2012. évi költségvetésében
nem volt lehetôség biztosítani a fedezetet a változtatások végrehajtásához;
– elnapolásra került a helyi köztisztasági rendelet felülvizsgálata is, mivel a
témában rövid idôn belüli törvényi változások várhatók. A felülvizsgálatra az
új szabályok megjelenését követôen kerül sor.
Tárgyalt témák és döntések
– A PIT Bizottság tájékoztatta a testületet a civil szervezetek részére nyújtott
2011. évi támogatások elszámolásáról.
– Módosításra került a 237/2011.
(VI.30.) számú önkormányzati határozat 6. pontja, ami a faluház alkalmi
bérbevételekor, az óradíjon felüli hulladékszállítási díj megfizetésére vonatkozik. Az alkalmankénti díj 400 Ftban került meghatározásra, amely ös�szeg az áfát is tartalmazza.
– Döntés született az önkormányzat
vagyonpolitikai és vagyongazdálkodási irányelveirôl. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának
szabályairól szóló rendelet azzal került
kiegészítésre, hogy „Nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentôségû nemzeti vagyont az önkormányzat a forgalomképtelennek minôsülô vagyonából
nem határoz meg.”
– Jóváhagyta a testület a fogászati
feladatellátási megállapodás módosítására vonatkozó elôterjesztést, amely
a helyettesítô fogorvosok személyében
bekövetkezett változás miatt vált szükségessé. A testületi ülést megelôzô PIT
Bizottsági ülésen jelen volt dr. Óvári Péter fogszakorvos úr, aki tájékoztatást adott a helyi fogászati ellátás

helyzetérôl és egyeztetésre került vele
a rendelési idô is.
– Egyebek napirendi pontban a 901/2
hrsz-ú ingatlan adásvételének ügye további pontosítások végett elnapolásra
került.
– A testület megismerte a tárnoki
védônô helyettesítésével kapcsolatos
polgármesteri levélváltásokat, majd a
testület megerôsítette az ügyben korábban hozott döntését.
– Határozat született arról, hogy a
március végi ülésre kapjon meghívást az Ercsi Egészségügyi Központ
ügyvezetôje és gazdasági vezetôje.
– Megbízást kapott a PIT Bizottság elnöke, készítsen beszámolót a testület számára, hogy a 2011. II. félévétôl
2012. február 10-éig meghozott
képviselô-testületi határozatok végrehajtására milyen intézkedések történtek. Egyúttal felhívta a testület a polgármester figyelmét, hogy minden alkalommal számoljon be a két ülés közötti idôszakban történtekrôl. Minden önkormányzatot érintô kistérségi
és egyéb programra biztosítsa a község
képviseletét.
– A PIT Bizottság elnöke az iskolához tartozó terület megosztásával,
egy ügyvédi irodával kötendô bérleti szerzôdéssel, a szemészeti ellátásra, az UPC kábeltelevíziós szolgáltatáshoz szükséges konténer elhelyezésére valamint a kintlévôségekre, hátralékok behajtására vonatkozó korábbi testületi döntésekre tett intézkedésekrôl,
azok eredményeirôl kért tájékoztatást. Az alpolgármester az általa ismert
intézkedésekrôl megadta az információt. A jegyzô elmondta, hogy a lakbérhátralékosoknak elküldték a fizetési
felszólítást, két esetben kilakoltatásra
kerülhet sor.
– Zárt ülésen 2 családot érintôen iskoláztatási támogatás felfüggesztésérôl
született döntés, melyre a tanköteles
korú gyermekek iskolai mulasztásai
miatt került sor.
A március 6-ai rendkívüli képviselôtestületi ülésrôl betegség miatt hiányzott Boriszov Zoltán polgármester,
egyéb ok miatt jelezte távolmaradását
Pintérné Bernyó Piroska képviselô.

– A rendkívüli képviselô-testületi
ülésre az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. március 14-i ülését megelôzô egyeztetések miatt került sor. Az ülésen meghívottként jelen volt a Kft. ügyvezetôje, gazdasági vezetôje és Ercsi Város polgármestere. Egyeztetésre került az Egészségügyi Központ 2012. évi költségvetése, közvetlen autóbuszjárat indításának lehetôsége, az önkormányzat
hozzájárulásának összege, valamint a
2011. évi költségvetés szerinti tartozás ügye.
– A Kiskanális feletti átjáró híd készítésére érkezett árajánlatok nem
kerültek megvitatásra, mivel azt véleményezni kell a PIT Bizottságnak,
melyre a Bizottság következô ülésén
kerül sor.
– Egy önkormányzati területmegosztásra érkezett árajánlat szintén PIT Bizottsági véleményezés szükségessége
miatt került le a napirendrôl.
– Ismertetésre került a helyi vasútál
lomáshoz csatlakozó P + R parkoló
kialakításával
kapcsolatos
helyszíni egyeztetésrôl készült em
lékeztetô, melybôl kiderült, hogy a
jelenlévôk megállapodása szerint a
tervekben szereplô további lépcsô és
gyalogátkelôhely létesítése nem indokolt, ezért a tervek az észrevételeknek
megfelelôen módosításra kerülnek.
Március 13-án ismét rendkívüli ülést
tartott a képviselô-testület, melyen
minden képviselô jelen volt.
– Jóváhagyásra került a járóbeteg szakellátást mûködtetô Ercsi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetési elôirányzata.
– Elismerésre került a Kft. 2011. évi
költségvetésében tervezett hozzájáruláshoz viszonyított önkormányzati tartozás.
– Javaslatot fogalmazott meg a testület
az Ercsi Járóbeteg Szakellátóba történô
közvetlen buszjárat beindítására, valamint a szakorvosi rendelô és a háziorvosok közötti on-line kapcsolat megvalósítására.
– Megbízást kapott a polgármester, hogy az MVH pályázat keretében
megvalósítandó, Polgármesteri Hiva-
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tal tetôszerkezetének felújítási munkálatai megkezdéséhez szerezze be a közbeszerzési tanácsadó szakvéleményét,
továbbá kérjen árajánlatokat az elfogadott tervek megvalósításához.
– Határozat született, hogy az 54-es
hrsz-ú földrészlet tervezett telekalakítására érkezett árajánlatot elfogadja a testület. A munkálatok elvégzéséhez szükséges összeg azon része, amely
a költségvetésben nem került tervezésre, a költségvetési tartalékkeretbôl kerül átcsoportosításra.

– A Kiskanális feletti vashíd elkészítésére érkezett árajánlatok alapján – a
PIT bizottság javaslatára – a munkálatok elvégzésével a MONO-KO-BAU
Kft-t bízta meg a testület.
– A községi honlap karbantartására, kezelésére készült vállalkozási
szerzôdés tervezetének megvitatását
elnapolta a testület azzal, hogy a feladatok ellátásához további információkat szerezzen be a polgármester.
– A képviselô-testület kifejezte szándékát, hogy az Ady E. u. 34. szám alatt

lévô beépítetlen ingatlan adásvételére
vonatkozó ajánlattal anyagi helyzetének ismeretében nem kíván élni. A telektulajdonos támogatására egy alkalommal, meghatározott terjedelmû ingyenes hirdetési lehetôséget ajánlott fel
a Kidobolóban.
– Egyebek napirendben a KEVE Kft.
mezôgazdasági munkákra vonatkozó
tájékoztató levelét ismertette a polgármester.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Alpolgármesteri sorok

Emlékeztünk
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulója
alkalmából rendezett községi emlékmûsort 2012. március
14-én tartottuk a Faluházban.
Végi Péterné tagóvoda-vezetô ünnepi beszédében
felidézte az 1848-as eseményeket. A helyi Bóbita tagóvoda
nagycsoportosai magyaros ruhába öltözve, életkoruknak
megfelelô dalokat és mûsort adtak elô, színesítették a mûsort.
A Kozma Ferenc Általános Iskola énekkara és 4. osztályos
tanulói látványos elôadással emlékeztek nemzetünk
nagyjaira, örök példaképeinkre.
Köszönetemet fejezem ki a szereplô óvodásoknak,
iskolásoknak és a gyermekeket felkészítô pedagógusoknak;
az óvoda részérôl Végi Péternének, Szmollényné Vasányi
Ritának, az iskola részérôl: Borsóné Molnár Szilviának és
Reiner Renátának, valamint az óvodapedagógusoknak
segítséget nyújtó Molnár Jánosné dadának. Természetesen
tiszteletemet fejezem ki az óvodás gyermekek szüleinek is,
hogy kíséretükkel biztosították a gyermekek részvételének
lehetôségét a kora esti idôpontban. Jó érzés volt, hogy a
meghívottak, a civil szervezetek és a lakosság részérôl sokan
megjelentek az emlékmûsoron.
Az ünnepség után hazafelé tartva, a jó érzés alábbhagyott,
mikor a Templom és Kossuth utca közti kisközben egy
fiatalokból álló pár fôs hangoskodó csoporttal találkozva,
ôket kikerülve, robajra fordultam hátra. A látvány: a kisköz

végén, a Kossuth utca elôtti köztéri hulladékgyûjtô – tartóját
elhagyva – éppen a földön landolt, az eredetileg benne
lévô szemét szanaszét repül, viszi a szél. Odakiáltottam,
hogy azonnal tegyék vissza, mire ôk a Kossuth utcán a
faluközpont felé futásnak eredtek. Visszamenve láttam,
hogy a hulladékgyûjtô oldalléce eltört.
Képviselô-testületünk folyamatosan törekszik a közterületek
rendezettségének, rendjének megteremtésére. A költségvetés
készítésekor újabb hulladékgyûjtôk kihelyezését határoztuk
el, hogy ne azok hiánya miatt kerüljön a földre a szemét.
A rend fenntartásához azonban a lakosság segítsége is
szükséges. De nem abban a formában, ahogyan az említett
fiatalok tették. Nem tudom ez a tett mire volt jó? Szórakozás?
A fiúk erôfitogtatása a lányok elôtt? Megmagyarázhatatlan
és lesújtó, hogy ilyen elôfordulhat. S miért futottak el, miért
nem merték felvállalni, részben helyrehozni elítélendô
cselekedetüket?
Az ünnepségrôl hazatartók miatt elég nagy volt a Kossuth
utcai gépjármû forgalom, éppen egy oldalán polgárôrség
feliratú gépkocsi is akkor haladt el arra a faluközpont
irányába. 18 óra 15-20 perckor történt az eset. Kérem, aki
valami közelebbit tud a tettesekrôl, jelezze, hogy a már
meglévô információkat kiegészítve megtörténhessen a
felelôsségre vonásuk.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. nyolcadik alkalommal
tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtô akcióját
2012. április 23-án. A Föld
Napja alkalmából szervezett
eseményre ismét több ezer
önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény

az elmúlt öt évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi
mozgalmává nôtte ki magát.
Ez reményt ad arra, hogy a
következô generációk a mainál jobban megbecsüljék az
utak környezetének állapotát.

A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi idôben
sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely
éves kommunális hulladéká-

nak megfelelô mennyiségû
szemetet gyûjt össze az általa üzemeltetett utak mellôl.
Ebben a küzdelemben szeretne a cég szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja
jobban, minthogy az elmúlt
hét alkalommal mintegy 270

4
ezer önkéntes csaknem 40
ezer köbméternyi szemetet
gyûjtött össze országszerte.
A szemétgyûjtési akció célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon
a környezet megóvása, jobban odafigyeljenek szûkebb
és tágabb környezetük megóvására.
Fenti sorokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. levelébôl
idéztem. Baracska Község
Önkormányzata több alkalommal részt vett a Közút
szemétgyûjtési akciójában.
Az elmúlt évi sikeres akcióról a Kidobolón keresztül is
beszámoltam.
Az idei akcióban is részt kívánunk venni, ezért várjuk a
jelentkezôket. Kérjük, hogy
a civil szervezetek és magánszemélyek a polgármesteri hivatal titkárságán jelezzék csatlakozási szándékukat 2012. március 30-án
12 óráig ügyfélfogadási
idôben személyesen, telefonon a 454-050-es vagy
580-180-as számon illetve elektronikus levélben a
titkarsag@baracska.hu címen.
A fenti idôpontig jelentkezôk
részére tudunk igényelni
kesztyût és láthatósági mellényt, amit a Zrt. térítésmentesen biztosít.
Találkozó 2012. április 23-án
8.30-kor Baracskán a Polgármesteri Hivatal melletti üres
területen. Itt kerül kiosztásra
a megigényelt védôkesztyû és
láthatósági mellény.
Becsei Andrásné
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Egy „Kiállítás képei” – szavakban
Bizonyára emlékeznek a kedves olvasók,
hogy a tavalyi Kidobolókban egy sorozat
jelent meg „Baracska értékei és érdekességei”
címmel. Nos, ehhez a sorozathoz kapcsolódva
szerveztünk egy kiállítást a Faluházban,
hasonló címmel, csak azt tettük hozzá, hogy
elsô rész. Ez önmagában sejteti a gondolatot,
hogy következik majd egy második rész
is. Ez a tervünk. Hiszen egy sorozat kevés
volt ahhoz, hogy mindazt az érdekességet,
értéket bemutassa, ami Baracskán, a mi
kicsiny kis falunkban fellelhetô. Sokszor
nem is gondoljuk, hogy egy-egy ember,
akivel nap mint nap találkozunk, milyen
érdekes dolgokkal foglalkozik. Ezeket az
érdekességeket próbálja kideríteni a 2012ben is folytatódó sorozat.
A kiállítás anyaga kizárólag a cikkekben
leírtakon alapul, akikrôl, amirôl olvas
tunk, azok anyagait állítottuk ki. Így is
gazdag volt a látvány, és szeretnénk a
következô cikksorozatot is egy kiállítással
megpecsételni.
Mivel baracskai kötôdésû volt az anyag,
így az itteni lakosok látogatták leginkább
az egy hétig tartó eseményt. A megnyitón
– március 3. szombat – a kiállítókon
kívül sok érdeklôdô jelent meg, akik
közvetlen találkozhattak az „alkotókkal”,
beszélgethettek a tevékenységükrôl. Hétfôn,
5-én délelôtt Oláh László, a pákozdi
Katonai Emlékpark szakmai fôreferense

tartott elôadást, amin az iskola hetedikes és
nyolcadikos tanulói szervezetten vettek részt,
de – mivel nyilvános volt – baracskai lakosok
is megjelentek. Az elôadás Papp Istvánhoz és
a békefenntartó katonai szolgálathoz, az ô
tevékenységeikhez kapcsolódott.
A kiállítást egy héten keresztül, naponta látogathatták az érdeklôdôk.
Itt kell megköszönnöm az iskola pedagógusainak az együttmûködését, ôk segítettek
abban, hogy tanítási idôben megnézhessék a
diákok az érdekességeket.
A vendégkönyvbôl kiderült, hogy számukra
is hasznos volt.
Folytatása következik.

Klubhírek
A Faluházban korábban már mûködô Ezoterikus Klubot újra indítottuk. A klub vezetôje
Princz Péter, mindenkit szívesen látunk, akik szeretnék egy kicsit más megközelítésben
megismerni a világot. A klub kéthetenként, pénteken, áprilisban 6-án és 20-án lesz.
Minden szerdán 18.00 órakor gitárklub keretén belül tanulunk egyszerû, általában
gyerekdalokat. A részvevôk többnyire olyan szülôk, akik szeretnének otthonukba egy kis
saját maguk által játszott zenét varázsolni.
A Filmklub egy állatos filmekbôl álló sorozatot indít, amelyhez pontgyûjtô kvíz játék
kapcsolódik. A sorozat alatt a legtöbb pontot gyûjtô játékosokat jutalomból elvisszük a
Fôvárosi Állatkertbe.
Az említett kluboknak tagsági díja nincs, klubtag bárki lehet.
Minden csütörtökön este hét órakor alakformáló tornával várja az érdeklôdôket Somogyi
Bea, a Frutty-dance egyesület szakoktatója.
Minden szombaton délután kettô és öt óra között kézimunka szakkörön vehetnek részt az
érdeklôdôk.
A Teleház (eMagyarorszag Pont) minden hétköznap 15.00 és 19.00 óra között tart nyitva,
havi tagsági díja: 300 Ft
Az eseményekrôl, rendezvényekrôl készült fotókat a faluház Facebook oldalára fogom
feltenni. Sok szeretettel várunk mindenkit a klubokba, rendezvényekre!
Vasvári Béla, faluházigazda
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Bóbita Krónika
Szalai Borbála: Március
Vízdermesztô zimankós tél, messzi fuss!
Nem látod, hogy megérkezett március?!
El is tüntet minden nyomot utánad,
fölszárítja a tükrözô tócsákat.
Március a tavasz elsô futása:
bársony barkát tûzdel ki a fûzfára.
Simogatva rügyet, bimbót kelteget,
eltakarít minden komor felleget.
Szedd a lábad zimankós tél, messzi fuss!
Hogyha nem mégy, úgyis elûz március!
Szerencsére a márciusi idô
járás nagyon kedvez az udvari játéknak, amit a tél folyamán a gyerekeknek általában nélkülözniük kellett.
Hála a jó idônek az ôsszel
elmaradt
Népi
Játékok
délelôttjét március 12-én sikerült megtartani. A délelôtt
eseményeirôl és a játékokról
bôvebben majd az eseményt
megszervezô alapítvány elnöke fog beszámolni.
A március egyik fontos eseménye a tavasz megérkezése

mellett, nemzeti ünnepünk,
és rá való készülôdés. Minden csoportban elôkerültek
a témához kapcsolódó könyvek játékok. Képes könyvek a huszárokról, fa vár,
kis ágyúk, lovas huszárok, nemzetiszín zászlók jó
lehetôséget adnak a kötetlen beszélgetésre, élménybeszámolókra. Közösen feldíszítettük a csoportszobákat,
figyeltük, hogyan szépül az
aula. Tavaszváró és huszáros
verseket mondogattunk, ka-

tonadalokat énekelgettünk.
Március 14-én reggel mindenki magára öltötte az
ünneplôruhát, az ingekre,
blúzokra pedig mindenkinek kokárda volt tûzve. A tízórai elfogyasztása után kivonultunk a szépen feldíszített tornaszobába, ahol a
nagycsoportosok egy ünnepi
mûsorral ajándékoztak meg
minket. A lányok szép magyar ruhában, a fiúk vitéz huszárként mondták a verseket,
énekeltek, és táncoltak. A

mûsor után minden csoport
felöltözött, és elsétált, hogy a
gyerekek által készített nemzeti színre festett mûveket elhelyezzük az Emlékparkban.
Hagyomány, hogy a Faluházban megtartott községi
ünnepségre meghívást kapnak az óvodások is, hogy
mûsorukkal színesítsék az
ünnepet. Így történt ez az
idén is, és a nagycsoportos
gyerekek szépen helyt álltak
nagyközönség elôtt is.
Mészárosné Giricz Marianna

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
A húsvéti ünnepek szertartásának rendje:
Április
1. Virágvasárnap (Jézus bevonulása Jeruzsálembe) – szentmise
8.30
5. N
 agycsütörtök (utolsó vacsora,
az Oltáriszentség alapításának ünnepe)
–szentmise
17.30
6. Nagypéntek (Jézus kereszthalála)
– keresztút
17.00
		
– szertartás
17.30
7. Nagyszombat
– szentmise
17.00
8. Húsvét (Jézus feltámadása)
– szentmise
8.30
9. Húsvéthétfô
– szentmise
8.30
Nagyböjt 5. vasárnapján (március 25-én) a szentmise elôtt és alatt vendég gyóntató atya fog gyóntatni.
Szent József ünnepéhez kapcsolódóan
március 18-án, a vasárnapi szentmisében meg fogjuk ünnepelni az édesapákat. Imádkozunk értük, hogy Szent Józsefhez hasonlóan védelmezôi legyenek

családjuk testi-lelki épségének. Áldott
húsvéti ünnepet kívánok Tóth Béla atya
és az egyházközség nevében a Kidoboló
minden kedves Olvasójának:
Hasap Jánosné
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Vajda-Kovács Krisztina

– állatvédôr és ideiglenes befogadó

A Kidoboló hasábjain tavaly indult el a Kutyasarok címû rovat, melyben
Vajda-Kovács Krisztina hasznos ötletekkel és tanácsokkal látja el az
olvasókat a felelôs kutyatartást illetôen. Krisztina állatvédôr és ideiglenes
befogadó. Mindkét kifejezés újdonság számomra, ezért felkerestem, és
megkértem, mutassa be tevékenységét, hogy tisztában legyünk, mit is
jelentenek a gyakorlatban ezek a megnevezések.
Baracskai kötôdés
Krisztina édesanyja tôsgyökeres baracskai, édesapja foglalkozásánál fogva (aki
hivatásos katona) más helyre költözött a
család. Az általános iskola 7-8. osztályát
Baracskán járta, voltak saját kutyáik is,
ekkortájt kezdôdött különleges állatszeretete. 4 éve újra itt él Baracskán.
Kezdetek
Korábban Szigetszentmiklóson lakott,
és a kutyák közül a spánielek érdekelték leginkább: „2006-ban kezdôdött,
amikor kaptunk egy kis tricolor spánielt, ô Ludmilla. Aztán csatlakozott Rudolf, akit a Vaterán találtam, éppen altatás elôl hoztam el.”
Lakóhelyének korlátai új irányt adtak életének: „Ott nem lehetett sok
kutyát tartani, ezért csatlakoztam a
Spánielmentéshez. Kijártam a spánielekhez, különbözô rendezvényekre, segítettem a spánielek ellátásában – innen jött
a szerelem.” Az elsô örökbefogadott kutyája, Dya amerikai spániel.
Állatvédelmének kezdete szintén egy
kutyushoz kötôdik: „Pötyi, akit egy kislány éppen kikötni készült a kozmetika
elé, ahová jártam. Megkérdeztem, miért

sír. Azt mondta, mert nem viheti haza, a
szülei nem engedik, mert nem szobatiszta. Hazahoztam a kutyát.”
Amikor hazaköltözött Baracskára, ideiglenes befogadóvá vált.
A kutya mentés folytatódott: „Utána
lett a Bella, akit Pötyi ivartalanításakor
ismertem meg a székesfehérvári menhelyen. Éppen akkor volt az amputációja,
3 lábbal fogadtam örökbe.”
Ideiglenes befogadó
Az ideiglenes befogadóhelyek komoly
szerepet játszanak az elhagyott, megkínzott vagy beteg kutyák felépülésében, rehabilitációjában: „Ezek a kutyák
vagy az Illatos útról [sintérteleprôl] kerülnek hozzám, vagy Egyesülettôl fogadom be. Van két Egyesület, akiknek a kutyáit befogadom, rehabilitálom: az „Állat és Ember” Állatvédô Egyesület és a
Spánielmentés. Nyilvánvaló, hogy családi környezetben másképpen fog a kutya
rehabilitálódni, mint egy 30–40 fôs kutyatömegben, egy menhelyen.”
A nem mindennapi feladathoz nem mindennapi emberek kellenek. Az Egyesületek is ideiglenes befogadókból illetve olyan egyéb tagokból állnak, akik
más munkát végeznek, vannak, akik
több munkahelyen is dolgoznak, ahogy
Krisztina is. Az Egyesületek a tagok hozzájárulásából mûködnek, hiszen adományozás manapság ezenkívül nem nagyon
van: „Az ideiglenes befogadók általában
szerelembôl csinálják, a támogatás nem
anyagi, amit az Egyesülettôl kapok, hanem chip, állatorvosi költségek, ivartalanítás, hirdetés.”
Állatvédôr
Magyarországon jelenleg 300 képzett
állatvédôr van: „Tavaly indult elôször
az elsô állatvédôr tanfolyam, az ORFKval együttmûködve indították. Esküt tet-

tünk, állatvédôr igazolványt kaptunk.”
Céljuk: „felderítsük azokat az állatkínzásokat, azokat a rossz körülmények
között élô állatokat, akik eddig színfalak mögött voltak. Mi tudjuk a jogi utakat, kinek kell szólni, hova kell menni,
mit kell csinálni. Az ORFK is nagyon
együttmûködik az állatvédôrökkel. Ha
kell, akkor kijönnek a helyszínre, ha kell,
intézkednek.”
Krisztina hangsúlyozza, hogy az
állatvédôr nem hatóság: „Se tûzoltó,
se mentô nem vagyok, hogy azonnal elmenjek egy kutyáért, nem errôl szól.
Arra ott vannak a sintértelepek, arra ott
vannak a különbözô menhelyek, akik
sajnos 1000%-kal dolgoznak.”
A bejelentéseket teljes diszkrécióval kezelik: „Ha a bejelentô a neve elhallgatását kéri, akkor nem adhatom ki, mert
ez ugyanolyan titoktartás, mint bármi
más. Itt jogi alapok vannak.”
Állatvédôrnek lenni egyfajta hozzáállás Krisztina számára: „Ha járok az országon belül és látok bármi ilyet, akkor
megpróbálok beszélgetni. Több helyre
járok most is etetni a saját költségemen,
mert úgy látom, hogy nem megoldott a
kutya sorsa.”
Fogadtatás
Krisztinát faggattam környezete reakcióiról is: „A család elfogadta, hogy ezt választottam.” Úgy véli, az emberek többsége elismeri ezt a munkát, bár vannak
speciális esetek: „Örülnék, ha kevesebb
támadás érne, és megértenék az emberek, hogy valakinek tenni kell ezért is.”
Tevékenységének hatása már érzékelhetô
Baracskán: „Beszélnek róla. Azt gondolom, hogy valami megmozdult, de még
hosszú az út. Nagyon jó néven vette pl.
az iskola az „Állat és ember” Állatvédô
Egyesület kifestôjét.”
Párja jó példa arra, hogy a szerelem
mi mindenre képessé teszi az embert:
„Amikor összekerültünk, Zsolt rettegett
a kutyáktól. Aztán Tarzan – az epilepsziás spániel – megszerettette magát, és
így egyenes út vezetett a velem való kutyázásig, így közösen csináljuk az ideiglenes befogadást. Nagyon nagy segítség
nekem, bármiben számíthatok rá.”
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Olvasói sorok

Örömök, büszkeségek
Krisztina lelkesen válaszolt, amikor tevékenysége örömeirôl kérdeztem: „Amikor meggyógyul egy kutyuska! Amikor
már felépül, és jól van, már szaladgál és
elkezd veled játszani, nagyon jó.”
Egy sikertörténetet is szívesen felidézett: „Trikó akit az Illatos útról hozott ki
az egyesület. Idôs uszkár fiú, akinek az
állkapocscsontja lyukas volt, csont sovány és rettenetesen beteg. Nálam rehabilitálódott a kórházi kezelések után.
Most egy heverôn alvó, gyönyörû kutya,
akit gazdái gerinc problémái miatt fizikoterápiára hordanak.”
Nehézségek, kihívások
A legnehezebb Krisztina számára: „A
megkínzott kutya. Lelkileg nehéz elviselni, pl. amikor hozzánk került egy agyonszurkált kutya, és nem tudsz hozzáérni,
mert sír a fájdalomtól. Ezeket nagyon
nehezen viselem. Felfoghatatlan számomra, hogy az emberek milyen aberráltak.”
A fizikai ellátás nem újdonság Krisztina számára, hiszen szakmáját tekintve
ápolónô. Véleménye szerint ehhez a tevékenységhez egy dolog szükséges: „Ku-

tyaszeretet. Ezeknek a kutyáknak nagyon sok szeretetre és odafigyelésre van
szükségük, nincs olyan nap, hogy ne
masszíroznánk meg ôket, ne foglalkoznánk velük.”
Partnerek, támogatók
Krisztina megemlíti, hogy mind az Önkormányzattal, mind a hatósági állatorvossal jó az együttmûködés.
Támogatói is akadnak: „Támogatást javarészt az „Állat és Ember” Állatvédô
Egyesület ad. Baracskán a Gyócsi pékség
(Gyócsi József és családja) nyújt segítséget a kutyák ellátásához. A fatelepen
Nagy Zoltán kedvezménnyel adott nekünk faanyagot, cserepet a kutyaházakhoz. Vannak adományozók is, akik megkeresnek vagy írnak egy emailt, hogy van
náluk egy kutyaház, szívesen odaadják a
rászoruló kutyáknak. Egy kedves baracskai család szokott venni 15 kg tápot havonta, azt elviszem oda, ahol éheztetett
kutyák vannak.”
Tervek és álmok
Krisztinának természetesen vannak személyes vágyai és álmai, ugyanakkor
megfontolt lépésekben halad elôre:

„Tervek között szerepel az állatvédelmi
ôrség létrehozása itt Baracskán. Szeretnénk, ha ehhez az állatvédelmi ôrséghez
futnának be a különbözô bejelentések,
feljelentések.”
Krisztina nagy álma: „Eb befogadó, rehabilitációs telepet szeretnék létrehozni,
amely nem altat. Mindenképpen sérült,
megkínzott kutyákkal szeretnék foglalkozni, akikkel munka van, akiket rehabilitálni kell.” A megvalósításhoz további tanulmányokat folytat: „Ebrendészeti
iskolába járok, mert az eb befogadó telepet csak olyan ember vezetheti, akinek
ebrendész iskolája van.”
Fontosnak tartja a személyes megjelenést
is: „elmenni az óvodába, az iskolába,
különbözô rendezvényekre a két egyesülettel, amellyel dolgozom, hogy jobban
megismerjék az ideiglenes befogadást és
az állatvédôrséget. Azt gondolom, hogy
gyerekkorban kell ezt elkezdeni.”
A rehabilitációban bárki részt vehet, aki
szeretne kutyát sétáltatni, szeretgetni,
megismerni ezt a tevékenységet. Krisztina szívesen ismerteti a részleteket.
(A teljes riport a kidobolo.hu-n olvas
ható.)
Vasváriné Édl Ágnes

O l va s ó i s o r o k

Hétköznapi kémia

K

özeledik a húsvét, így
áprilisi témának a tojásfestés kémiáját választottam.
A tojás héjának anyaga túlnyomórészt kalcium – karbonát, mely azonos a mészkô
anyagával. Ez a kémiailag
meglehetôsen ellenálló vegyület, savakban könnyen
oldódik. Ezért kell a zsírtalanításhoz az ecetes víz: az
enyhén savas oldat reakcióba lép a héj anyagával, leoldja annak a legfelsô (általában szennyezett) réteget, így
a festékanyagok könnyebben
megkötôdnek
(adszorbeálódnak) a tojás héján.
Fôzésekor sokszor bosszan-

kodunk a megrepedt héj
miatt. Célszerû ez ellen a
fôzôvízbe sót szórni. A tojáshéj ugyanis féligáteresztô
hártyaként mûködik: a külsô
és belsô oldat koncentrációjának kiegyenlítôdése miatt vizet enged át magán. A
beáramló víz szétfeszítheti a
héjat: a tojás megreped. Ha
azonban sok sót teszünk a
vízbe, akkor a belsô és külsô
oldat töménysége közelebb
kerül egymáshoz, az ozmózis sebessége és mértéke
csökken, így nem reped meg
a tojáshéj.
A természetes tojásfestés lényege a növény festékanyagának kioldása és megkötése a tojáshéj felszínén. Ennek érdekében a növényeket
beleszórjuk a vízbe és felfor-

raljuk. Amikor úgy látjuk,
hogy minden festékanyagot
kioldottunk, tegyük a tojásokat a meleg folyadékba,
majd szüntessük meg a melegítést. A víz melegen több
anyagot képes oldani, mint
hidegen, ezért hûtés során
a festékanyag kiválik az oldatból, nagy része a tojás
felszínére kötôdik. A folyamatot kedvezôbbé tehetjük, ha az oldatba ecetet keverünk (0,25 liter oldatba 2
evôkanál ecetet.
Minden festékanyaggal kicsit másképp kell bánni,
hogy a legszebb hatást érjük
el. Bevallom, eddig a boltban
kapható színezôket használtam, az itt közölt recepteket tehát eddig nem próbáltam ki.

(7. rész)
A kék szín eléréséhez vágjuk apróra a vöröskáposztát,
majd öntsünk rá annyi vizet,
hogy ellepje. Fôzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehûlni.
A káposzta leve bíbor színû,
de a tojásokat kékre festi (a
vöröskáposzta leve indikátorként viselkedik). Csak hidegen mûködik!
Vöröses színû tojásokat kapunk, ha egy edénybe jó néhány vöröshagyma héját teszünk, majd annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. 30
percnyi fôzés után tehetjük
bele a tojásokat. A szín annál mélyebb, minél több ideig tartjuk az edényben a tojásokat. Ha a fenti mûveletet
a lila hagyma héjával végezzük, lila tojásokat kapunk.
Ha négy evôkanál piros-
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paprikát negyed liter vízben
20 – 30 percig fôzünk, majd
ebbe a lébe tesszük a tojásokat, narancssárga lesz az
eredmény.
Rózsaszín tojásokért fôzzünk
jó erôs csipkebogyó teát,
majd a hideg lébe tegyük a
tojásokat.

Olvasói sorok
Aki zöld tojásokat is szeretne
osztogatni, vágjon apróra a
spenótot (a mélyhûtött is jó),
majd öntsön rá annyi vizet,
hogy ellepje. Fôzze 30 percen át, majd hagyja lehûlni,
azután használja.
A sárga színt kurkumával (a
boltban a fûszerek között ta-

lálható érhetjük el. A módszer lényege, hogy 15 perc
fôzés után beletesszük a vízbe a tojásokat.
Festék készítésére nem csak
az elôbb megemlített növények alkalmasak. Kitûnô színeket érhetünk el a bodza,
áfonya, vagy málna eltett bo-

Sakkozzunk!
A d5 pont (2.rész)
Pontosan és ügyesen használta fel
világos a d5 mezôt tisztjei számára,
(Petroszján-Kozma,1958.) játszmában.
Vezérgyalog megnyitás:
1.Hf3,Hf6 2.d4,e6 3.Fg5,c5 4.e3,b6?
5.d5!,ed: 6.Hc3, F b7 7.Hd5:,Fd5:
(Erre világos megszerzi a d5 pontot.
Jobb 7.--,Fe7.) 8.Ff6:,Vf6: 9.Vd5:,Hc6
(9.--,Vb2:?-re
10.Bd1,Vb4+
11.c3!,Vc3:+12.Bd2,Ve1+ 13.Ke2 után
sötét bástyát veszít.)
10.Fc4,Fe7
11.0-0-0,Bd8(Világos
elfoglalta a centrumot s d5-rôl nyomást gyakorol a félig
nyílt d-nalra, ahol sötétnek gyengéje
van – a visszamaradt d-gyalog.)
12.Bd2,0-0
13.c3,Ha5
14.Fe2,
Vé6(Sötét cserélni akar, hogy enyhítse
a nyomást. Világos természetesen nem
üt e6-ra, de megengedi a cserét, most
a vezér helyébe a bástya lép d5-re.)15.
Bhd1,Vd5: 16.Bd5:, d6 17.Hd2!,f5
(Miközben védi a He4 fenyegetést, sötét
kénytelen állását meggyengíteni.)18.
f4,g6 19.g3,Bf6 20.e4!,fe: 21.He4:Be6
22.Ff3,K g7 23.b3,Hc6 24.B5d3,Hb8
25.Hf2,h5
26.Kd2,Ff8
27.Fd5!
Be7 28.He4 (Világos jobban áll.
Futója kitûnô helyzetben van, a
huszár pedig jól áll e4-en. Bástyái
a d-vonalon állan-dóan a d6 gyalog
lenyerésével fenyegetnek. Másik erôs
fenyegetése a He4-g5-e6+ manôver.
Ilyen fenyegetések ellen kell sötétnek
védekeznie , amit úgy vél megoldani,
hogy a huszárját c7-re viszi.)28.-,Ha6
29.Ke3,Hc7
30.Kf3,Hd5:
31.Bd5:(Érdekes,
hogy
a
d5
kulcsponton egymást követte a világos
gyalog a huszár, a vezér, a futár és a
bástya. Sötét hadállása elveszett.
Petroszjan gyalogjaival könnyen szerzi
meg a gyôzelmet.)31.--,Bde8 32.Be1
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gyóival, céklával, petrezselyem zöldjével is, melyek elkészítése az elôzôekben ismertetett módszerekhez hasonló. A megfestett tojásokat bekenhetjük kevés olajjal. Sikeres készülôdést és
kellemes ünnepeket kívánok!
Simon Judit

7. rész

Be6 33.Be2,b5 34.h3,a5 35.
g4,hg: 36.hg:,Fe7 37.f5,Be5 38.Be5:,de:
39.Bd2,Bf8? 40. Bd7,Bf7 41.Be7:, sötét
feladta /1:0/ 41.--,Be7:-re 42.f6+ következik.

Nyílt megnyitások II.
2.SKÓT CSEL
I.változat:1.e4,e5 2.Hf3,Hc6
3.d4,ed: 4.c3 /13.-14.játszma
II.változat:1.e4,e5 2.Hf3,Hc6
3.d4,ed: 4.Fc4 /15.játszma/

JÁTSZMA
GYÜJTEMÉNYEK III.
13. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed: 4. c3,,dc:
(A csel elhárítása 4.--, d3-mal vagy
4.--,d5-el aligha ad kiegyenlítést, sötétnek szembe kell néznie az elfogadott csel bonyodalmaival) 5.Fc4,d6( A
bátorságot sem kell túlzásba vinni, 5.-,cb: már veszélyes volna: 6.Fb2, Fb4+
7.Hc3,Hf6 8.Ve2,d6 9. 0-0-0,Fc3:
10.Vc3:,Fe611.B he1.Fc4: 12.Vc4:,0-0
13.e5, világos számára igen jó kilát á s s a l .) 6 . H c 3 : , F e 6 ( K o c k á z a t o s
folytatás. Jobb ennél 6.--,Hf6 7.Vb3,Vd7
8.Hg5,He5
9.Fb5,c6
10.f4,Heg4
11.h3!,cb:12.hg:,h6 13.Fe3,b4! 14.Vb4:
világos állása kedvezôbb, vagy 6.--,Fe7
7.Vb3,Ha5 8.Ff7:+,Kf8 9.Va4,c6, bár a
Varnusz-Szabó játszmában,1961-ben,
világos 10.Fg8:,Kg8: 11.0-0,b5 12.Vc2
után kiváló lehetôséghez jutott.)7.
Fe6:,fe: 8.Vb3,Vc8 9.Hg5,Hd8 10.e5,
h6 11.Hf3,He7 12.0-0,Hec6 és sötét
valamivel jobban áll.
14. játszma
Velimirovics-Kersz (1966.)
1.e4,45
2.Hf3,Hc6
3.d4,ed:
4.
c3,d3 5.Fd3:,d6 6.h3,Hf6 7.0-0,Fe7
8.Hd4,0-0
9.Hd2,Be8
10.f4,Ff8
11.Vc2,g6 12.H2f3, Fg7 (Gyorsan

vesztett sötét a mesterkélt 12.--,Hd7
13.Fc4, Hb6 14.Fd3,Hb8? folytatással
a Velimirovics-Donner, Hága 1966.
játszmában. 15.f5!,H8d7 16.fg:,fg:?
17.Fg5,Hf618.Vb3+
sötétfeladta)
13.Fd2,Fd7 14. Bae1,a6 15.Hg5,Be7
16.e5,de: 17.Hc6:,Fc6: 18.fe:,Vd5 19.H
f3,Hd7 20.c4,Vc5+ 21.Fe3,Va 5
22.Fd2,Vc5+ döntetlen.
15.játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.d4,ed: 4. Fc4,Fc5
(4.--,Fb4+ világosra kedvezô 5.c3,dc:
6.0-0,cb: 7.F b2:, vagy 6.--,d6 7.a3,Fa5
8. b4,Fb6 9.Vb3,Fe6 10.Fe6:,fe:
11.Ve6:+,Ve7 12.Vc4 stb.) 5.c3 (Ma is
ezt a folytatást tartják a legerôsebbnek
a kevésbé jó 5.Hg5,Hh6 6.Hf7:,Hf
7: 7.Ff7:,Kf8 8.Vh5,g6 9.Ve5:, d5!
után sötét fölénybe kerül. 5.--,Ve7?
(A számításba vehetô 5.--,de:-re éles,
és világosra nézve nem esélytelen
bo-nyodalmak
keletkezhetnek:
6.Ff7:+,Kf7: 7.Vd5+,Kf8 8.V c5+,Ve7
9.Vc3:,Ve4:+ 10.Fe3 stb.)6.0-0,He5
7.He5:,Ve5: 8. f4 (Éles bonyolult
közelharc alakul ki.)8.--,dc: 9.Kh1,cb:
10.Ff7:+,Kd8 (10.--,Kf7:-re pedig
11.fe:+
következnék.)
11.fe:,ba:V
12.Fg8,Fe7(12.--, Bg8:-ra 13.Vd5, majd
Vc5: és Fg5+, egyépként fenyeget 13.
Fg5+,Fe7 14.Bf8 matt.)13.V b3,a5(14.
Fb2, esetén sötét a4-et tervez, de
egészen más meglepô befejezés
következik.)Matt 5 lépésben!! Próbáld
megoldani! (folytatjuk)
Felhasznált irodalom:
A.P.SZOKOLSZKIJ: A megnyitás és a
középjáték alapelvei. (SPORT.Bp.1979.)
ALFÖLDY
LÁSZLÓ:
Miniarür
megnyitáselmélet (SPORT.Bp.1971.)
Molnár Dániel
+36 30 244 06 28
m.molnardani@gmail.com
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Olvasói sorok
kimosása). Fontos a szabadon – ridegen – tartott kutyák házát is évente legalább
2× fertôtleníteni. Az elsô
idei fertôtlenítésnek itt az
ideje.

Kutyasarok

Milyen a bolha?
A peték sárgás-fehér színûek
ovális alakúak, kb. 0,5 mm
átmérôjûek. A kifejlett alakban az állat sötétbarna, néhány milliméteres, szárnyatlan rovar, jellegzetes
szúró-szívó szájszervvel.

Hogyan védekez
hetünk?

Légitámadás 1. rész
Bolha
Itt a tavasz vele pedig az ellenségek. Méretük kicsiny, a
problémák, melyet okoznak
megjelenésükben (bolha-allergia) riasztóak, egészségügyi hatásukat (dirofilária,
microfilária, lyme) illetôen
igen komolyak, ezért a védekezés velük szemben
nem elhanyagolható. A
használandó szer vásárlása elôtt fontos beszélni az
állatorvossal,hiszen
Neki
elmondva lehet a legjobb
és leghatásosabb szert kiválasztani. Fontos tudni, hogy
általában a kombinált hatású szerek hosszabb idôn keresztül védenek a bolhák,
mint kullancsok ellen! A
szerek alkalmazásának dátumát célszerû felírni és az
oltási könyve beletenni.

Bolhák
A bolhák az állat bôrén és
szôrzetében
élôsködnek,
ám nemcsak e miatt kártékonyak: a bolhanyálban ta-

lálható egyes anyagok – ha
a gazdaállat érzékeny erre –
a bôrben hisztamin-jellegû
anyagok
felszaporodását
eredményezik, égetô, csípô
érzést okoznak, gennyes
bôrgyulladáshoz vezethetnek, de legalábbis a
szôr elvesztését
eredményezik,
leggyakrabban a combok belsô
felületén
és az ágyékon. Extrém esetben
az állat percek alatt sebesre nyalhatja testfelületének akár tenyérnyi
nagyságú részét is.
A macskabolha átterjedhet
a kutyára. A bolhák emberre történô átterjedésének
veszélye csekély. Ha a kutya bolhás volt, az irtószer
felvitelével egyidejûleg környezetét is alaposan ki kell
takarítani (alapos porszívózás, felmosás, takarójának

• Bolha nyakörvvel: rendkívül sok fajta erôs ektopa
razita-ellenes szerrel átitatott mûanyag nyakörv kapható. A hatóanyag párolgással szívódik fel ezekbôl.
Csak jó minôségû terméket érdemes vásárolni, különben nem érhetô el a kívánt hatás. Egyes márkáknál a gyártó a hatásosságot
akár 7 hónapra is szavatolja,
így nem biztos, hogy valóban a legdrágábban beszerzett nyakörv a valóban
jó bár drága megoldás. Fontos,
hogy úsztatott, sokat
kiránduló kutyáknál olyat
nya kör vet
válasszunk,
melyekbôl
a víz, vagy a
levegô páratartalma nem oldja ki a hatóanyagot A nyakörvek mérethez vannak kötve: kis, közép és nagy testûekre való
méretben kaphatók, és az
állat nyakméretét kell tudni,
ha ilyet szeretnél vásárolni.
• Spot-on
bolhacseppekkel: Ha kedvencünket ezekkel szeretnénk védeni, a súlyát kell tudni, ugyanis ezek
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a szerek -tól -ig súlyhatárok
közötti kiszerelésben kaphatók. A szôrt széthajtva,
közvetlenül a bôrre kell juttatni a szert, így az felszívódik, és a faggyúmirigyeken keresztül az egész testet
védi. A felvitel helyét úgy
kell megválasztani,hogy az
állat ne nyalhassa le, hiszen
méreg, tehát célszerûen a
tarkóra kenni! Utána három
napig nem szabad az állatot
megfürdetned. Lehetôség
szerint a bolhacseppet száraz idôben kell felvinni, és
a használati utasítás szerinti gyakorisággal történô ismétlésükkel folyamatos védelmet biztosíthatunk. A
kombinált cseppek és a
nyakörvek kullancs ellen is
védelmet nyújtanak, de kullancsoknál a hatásuk utóbbiakkal szemben rövidebb,
körülbelül egy hónap.
• Spray-kkel: Alkalmazásuk
gondosságot igényel, hogy a
test minden részére jusson
belôle. Fontos, hogy a befújás a szôrrel ellentétes irányban, „pászmákban” történjék. A spray-k hatása néhány hét. Vannak közöttük
olyanok is, amelyek az állat mozgása során a tartózkodási helyükrôl is kiirtják
a bolhát.
• Porokkal: alkalmazásuk
hosszadalmas, hatásuk pedig viszonylag rövid ideig
tart.
A következô részekben szó
lesz a kullancs, tetû és a szúnyog okozta ártalmakról.
Ha bármiben tudok segíteni, szívesen állok az Önök
rendelkezésére.
Vajda-Kovács Krisztina
baracskaallatvedor@
gmail.com
ideiglenes befogadó
állatvédôr
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Egészségügy, Hasznos információk

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
24–25.: Ráckeresztúr
31.: Ercsi
Április
1.: Ercsi

7–8.: Martonvásár
9.: Ráckeresztúr
14–15.: Ráckeresztúr
21–22.: Ercsi
28–29.: Martonvásár
30.: Ráckeresztúr

Május
1.: Ráckeresztúr
5–6.: Ráckersztúr
12–13.: Ercsi

Kidoboló

I mpresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
április 16.
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
május 1-jéig
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 (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák
el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem
A szerkesztô
áll módunkban megjelentetni.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem, apukánk, nagyapám
FEHÉR GÁBOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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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: 15–19 óráig

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

MIT TEGYÜNK, AMÍG
MEGÉRKEZIK A MENTô?
A képzéseken szakorvosok és szakápolók adják át több éves gyer
mekmentési tevékenységük során szerzett tapasztalataikat.
Kiknek? Kismamáknak, szülôknek, nagyszülôknek, gyermek
felügyelôknek, védônôknek, óvodai, iskolai pedagógusoknak
Mennyi idôt vesz igénybe a tanfolyam?
Az oktatás 3–3,5 óra
Elméleti rész: Átbeszélésre kerül minden olyan vészhelyzet, mely
gyakorta elôfordul (lázgörcs, fulladás, félrenyelés, mérgezés, aller
gia, ütôeres vérzés, magasból esés, égés, bölcsôhalál…), illetve
ezek megelôzésérôl és kezelési lehetôségeirôl adnak útmutatást.
Gyakorlati rész: Fantom babákon sajátíthatják el a résztvevôk
az újraélesztés lépéseit, egyes mûfogásokat, kötözési technikákat.

Idôpont: 2012. április 14. szombat 14 óra
Helyszín: Baracska, Óvoda
(Baracska Kossuth u. 32)
Mivel a tanfolyam feltétele minimum 30 fô
résztvevô, ezért kérem, hogy részvételi
szándékát jelezze a Védônôi Szolgálatnál,
tanácsadási idôben (kedd: 13-16-óráig,
csütörtök: 10-13-óráig) a 22/454-560-as
telefonszámon vagy személyesen. E-mailben
is jelentkezhet a vedono@baracska.hu
címen. 
Rehus Éva, védônô
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