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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
A 2012. március 27-i ülésen nem vett
részt Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselô.
– Elsô napirend volt a Gárdonyi
Rendôrkapitányság vezetôjének beszámolója Baracska 2011. évi bûnügyiközbiztonsági helyzetérôl. A részletes írásos beszámoló mellett kérdéseket tettek fel a képviselôk a jelenlévô
rendôrkapitánynak és a martonvásári
ôrsparancsnoknak. A rendôrség felé
olyan kérés hangzott el, hogy ittlétükkor kiemelt figyelmet fordítsanak az iskola és a játszótér környékének ellenôrzésére. A beszámoló 6

Civil szervezet
neve
Baracskai Erdélyi közösség

igen szavazattal lett elfogadva. (A napirendi pont tárgyalása után távozott
az ülésterembôl dr. Mayer András és
Szûcs Norbert képviselô, így 4 fô részvételével folytatódott az ülés.)
– A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási munkáról készült polgármesteri beszámoló tárgyalását a hiányos létszám miatt ismét elnapolta a
testület.
– A PIT Bizottság javaslata alapján született döntés a civil szervezetek pályázati támogatásáról. A Civil Alap pénzügyi keretét lényegesen meghaladó
igény teljesítésére nem volt lehetôség,

Pénzbeli
támogatás
—

Természetbeni
támogatás

	Faluház használata egy
alkalommal rendezvényre

Baracskai Keresztény
Családok Köre

100 000 Ft

—

Magyar Vöröskereszt
Baracskai Alapszervezete

30 000 Ft

Tanyabusz használata 30 km

„SZEVASZ” a Baracskai
100 000 Ft
Faluházért alapítvány		

Faluház használat
3 alk. × 8óra; 3 alk. × 4 óra

Baba-Mama Klub

Faluház használata 41 óra

70 000 Ft

Barátok Klubja
10 000 Ft
		

Tanyabusz használata
308 km

		
Kézimunka Szakkör
30 000 Ft
		

Tanyabusz használata 270 km,
faluház kistermének
használata heti 3 óra

Baracskai óvodás
Tanyabusz használata
Gyermekekért Közhasznú
70 000 Ft
4 csoport × 75 km = 300 km
Alapítvány			
Árpád Nemzetség
Hagyományôrzô és
Kézmûves Közhasznú
Egyesület

100 000 Ft

		

—

Baracskai Sportegyesület
800 000 Ft
		
		

Tanyabusz használata
1800 km, pálya fûnyírása,
faluház használata
3 alkalommal közgyûlés céljára

		
Baracskai Dalkör
140 000 Ft
		

Tanyabusz használata 100 km,
faluház használata
1 alkalommal rendezvényre

Baracskai Gyermekekért
Alapítvány

150 000 Ft

Baracskai Polgárôrség
300 000 Ft
		

—
Pontosítás alatt
a tanyabusz igénybevétele

de elismerve a civil szervezetek tevékenységét, az Alap 400 ezer forinttal
történô megemelésérôl született döntés. A módosítás a költségvetési tartalékkeret terhére történt. A megnövelt 2012. évi Civil Alap keretbôl a
következô támogatásokat nyújtja a
képviselô-testület. (ld. táblázat)
A Területi Állatvédelmi ôrség és
Állatmentô Szolgálat nem civil szervezet, így most nem részesülhetett támogatásban. A testület azonban keresi a lehetôséget, hogy a fenti állatvédô
szervezeteket valamilyen formában támogatásban részesítse.
A sportegyesület további támogatási
lehetôségére a félévi zárást követôen
visszatér a testület.
– Határozat született arról, hogy a
sportegyesület elnöke kerüljön meghívásra a következô képviselô-testületi
ülésre és adjon részletes tájékoztatást az egyesület tevékenységérôl,
a labdarúgás helyzetérôl, jövôbeni
elképzeléseirôl.
– Az önkormányzati lakások bérleti díjára vonatkozóan rendelettervezet
elôkészítésérôl határozott a testület.
– Felülvizsgálatra került az önkormányzat vagyonrendelete, ami a 2011.
évi CXCV. törvénynek megfelelôen új
szabályokkal lett kiegészítve.
– Ugyancsak felülvizsgálatra került a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat,
mely néhány kiegészítéssel módosult és
változott a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje. (Az ügyfélfogadási
idô az újságban megtalálható.)
– A jogszabályváltozásnak megfelelôen
1 200 Ft/m3-re emelkedett a talajterhelési díj. Ez azokat érinti, akik a háztartásukban keletkezett folyékony hulladék elhelyezésére nem a közcsatornát
használják, illetve nem fizetnek csatornadíjat.
– Döntött arról is a testület, hogy április hónapban kapjon felszólítást az
az ingatlantulajdonos, akinek ingatlana se a csatornára nincs rákötve, se a
talajterhelési díj megállapításához nem
tett bevallást, és nyilatkozzon, hol helyezi el a háztartásában keletkezett folyékony hulladékot.
– A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 70 ezer forint összegû
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támogatásról döntött a testület, mely
összeget a Roma Majális megrendezéséhez kérelemre nyújtja.
– Elnapolásra került a 901/2 hrsz-ú ingatlan adásvételi ügyének rendezése,
a zöldhulladék elhelyezési lehetôségére
vonatkozó elôterjesztés, a Templom
u. 35. számú ingatlan elôtti járdajavítás lehetôsége, valamint az Országút–
Kossuth u. találkozásánál lévô önkormányzati ingatlanon elhelyezendô kerékpártároló létesítésének ügye.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetésének javasolt módosításához nem járult hozzá a testület. Baracska részérôl
a 2012. évben fizetendô összeget továbbra is az eredetileg megállapított
6 147 926 Ft-ban fogadja el.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. Felügyelô Bizottságába delegált személyek elfogadásra kerültek.
– Az Egészségügyi Központ és az OEP
közötti finanszírozási szerzôdés módosításához jóváhagyó nyilatkozatot fogadott el a testület.
– Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló törvény 2012. április 1. napjától hatályba lépô rendelkezései szerint a közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott díjakat a közlekedési szolgáltató az üzletszabályzat részét képezô díj-

szabásban köteles rögzíteni. Ettôl az
idôponttól az önkormányzat hatósági
ármegállapító jogköre megszûnik. Az
Alba Volánnal kötött szerzôdés módosítását ennek megfelelôen hagyta jóvá
a képviselô-testület. A helyi autóbuszjáratok díjai változatlanok maradtak.
A teljesáru vonaljegy ára egyszeri utazásra 160 Ft, a tanuló és nyugdíjas
havi bérlet 690 Ft, egyvonalas bérlet
2 890 Ft. A viteldíjak az áfát tartalmazzák.
Elhangzott, mivel az idén lejár az Alba
Volán Zrt-vel fennálló szerzôdés, lépni
kell a szolgáltatás további megoldására
vonatkozóan.
– Úgy határozott a testület, hogy a
védônô által – felkérésre – készített
környezettanulmányt a következô ülésen fogja megtárgyalni.
– Az iskolás gyermekek korábban
felmerült uzsonnáztatási ügyének
helyzetérôl szóló polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette a testület.
– A polgármester ismertette a jegyzô
részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményt, melyet a testület tudomásul vett.
– Döntött a testület, hogy a képviselôtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló PIT Bizottsági elnöki tájékoztató és az arra vonatkozó döntési javaslat
megvitatását – a jelenlévô képviselôk
alacsony létszáma miatt – a következô

ülésre napolja el. (A téma elnapolására
szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán, dr. Herczeg József, a téma tárgyalása mellett szavazott: Pintérné
Bernyó Piroska.)
– Az önkormányzat képviseletének
2011. július 1-tôl, 2012. február végéig történô ellátására vonatkozó alpolgármesteri tájékoztató ugyancsak a
következô ülésre került elnapolásra.
– Megbízást kapott a jegyzô, hogy a
2010. évi CXLVIII. számú törvényi
felhatalmazás alapján készítsen rendelettervezetet a május havi képviselôtestületi ülésre az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendô díjak mértékérôl.
– Felmerült, hogy a település környezetvédelmi helyzetének javítása érdekében
• tisztázni kell, hogy a „Bruck gödörként” ismert terület kinek a tulajdonában áll, s milyen további intézkedés szükséges a rendbetételéhez;
• megvizsgálandó, hogy a rekul
tivált szeméttelep közelében felhalmozott nagy mennyiségû építési
törmelék tárolása szabályos-e;
• a 7-es fôközlekedési út melletti
nádas terület rendbetételére a tulajdonos felszólítása szükséges.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

A múlt nehéz emlékei
A falu központjában 12 évvel ezelôtt
lakossági és önkormányzati összefogással került jelenlegi helyére az a turulmadaras emlékmû, amely eredetileg I. világháborús emlékmûként 1929.
augusztus 20-ától a közeli Nagyhalom
pusztán állott. Az emlékmû elkészültét követôen a puszta lakói minden évben e szobornál tartották a
március 15-i ünnepséget. A puszta elnéptelenedése után a turulmadaras emlékmû Iváncsára, a Helytörténeti Gyûjteménybe került. 1997-ben
Onodyné Nagy Anikó tanítónô juttatott el hozzám egy cikket, ami Ercsi
városának helyi újságjában jelent meg
az emlékmû történetérôl. E cikk alapján „indultunk útnak” Boriszov Zol-

tán polgármesterrel a szobor megszerzésére. Az iváncsaiak jó hozzáállásának és néhány baracskai személy
közremûködésének köszönhetôen a
turulmadár megérkezett, s restaurálását követôen jelenlegi helyére került. Azóta két emlékmû elôtt is leró-

hatjuk kegyeletünket azon baracskai
születésû vagy volt lakosok elôtt, akik
az I. és II. világháború során, katonaként vesztették életüket. Úgy tudom,
az emlékmûveken lévô táblákra felkerült azoknak az elesett katonáknak a
neve is, akik földi maradványai isme-

W E BOL DA L A S I NFOR M ÁCIÓK SZ E R I N T A T U RU L
– a magyar mondai hagyomány misztikus madara, amely a sassal, a sólyommal, a keselyûvel rokonítható, s azokhoz hasonlóan az égi hatalmat, az uralkodói
fensôbbséget fejezi ki;
– Attilától Géza fejedelem idejéig a koronás fejû turul volt a magyarság hadi jelvénye;
– totemôsként való tiszteletét, az Árpád-ház eredetét (Emese álmát) elbeszélô monda jelzi;
– szerepel honfoglalási legendákban, ôsi magyar népmesékben, van ahol oszlopokon elhelyezett alakja világfát szimbolizál.
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retlen – lehet, hogy jel nélküli – sírban
nyugszanak.
A harmadik emlékmû a háború községi csatáiban elhunyt orosz katonák
síremléke. A három emlékmû kapcsán
nevezte el a község akkori vezetése a
helyet Emlékparknak, abból az elgondolásból, hogy kegyelettel kell ôrizni
a múlt nehéz emlékeit is. Ugyanúgy,
ahogyan a magyar katonák nem önszántukból mentek idegen földre, az
orosz katonák sem önszántukból jöttek ide, hogy életüket veszítsék a kíméletlen háborúban. Ezért is érthetetlen, miért kellett darabokra zúzni az orosz emlékmû két névtábláját.
Igaz, ez már 1–2 éve történt, de azért
merült fel most bennem, mert ismét
megkereste a Magyar Vöröskereszt
Keresôszolgálata az önkormányzatot,
szerepel-e egy bizonyos orosz katona
neve a községi emlékmûvön, mivel leszármazottai levéltárban bukkantak
rá arra az adatra, hogy hozzátartozójuk Baracskán esett el. A két épen
maradt táblán nem olvasható a név,
elképzelhetô, hogy az összetörtek valamelyikén szerepelt.
Kérem, ha valakinek van a birtokában
olyan lista, amelyik a teljes névsort tartalmazza, juttassa el a polgármesteri
hivatal titkárságára.
Becsei Andrásné
alpolgármester

2012. május

Felhívás tavaszi nagytakarításra
Az ország tarthatatlanul szemetes állapotának javítása érdekében a közmédia
május 19-ére takarítási napot hirdetett. A nap eseményeirôl több tv csatorna
és rádió is hírt ad. A tiszta Magyarországért összefogásnak már több éves múltja van. A szervezôk szerint az akciók megváltoztatják a résztvevôk gondolkodásmódját, magatartását és jó alkalomnak mutatkoznak a fiatal generációk életszemléletének alakításában.
Tapasztalatom szerint településünkön is nagy számban élnek egészséges, tiszta
környezetre vágyó személyek, akik hajlandóak is tenni ennek érdekében. Ez a
tény adta a lelkesítô ötletet, hogy csatlakozzunk a takarítási akcióhoz.
Vitathatatlan, hogy ideális az a természeti környezet, ami az iskola mögötti füves, fás területet illeti. A jó idô beálltával egyre többen töltenek el itt több-kevesebb idôt, akár sétával, horgászással vagy sportolással.
Másik nagy zöldterület, ami megérdemelné, hogy nagyobb gondot fordítsunk
rendezettségére, a Templom és Kossuth utcát összekötô kisút melletti rész, pontosabban az Eszenyiék és a posta mögött, valamint a Kiskanál között lévô fás,
bokros terület. E terület a késôbbiek során, rendszeres karbantartást követôen
egy pihenô parkká lenne alakítható. Sajnos vannak, akik ezeket a területeket
szemetelésükkel, rongálásukkal elcsúfítják, károsítják. E kártékony cselekedetek jóvá és rendbetétele miatt fogjunk össze, s csatlakozzunk a média által meghirdetett akcióhoz!
Felhívással fordulok minden 18 év feletti ifjúhoz, szülôhöz, nagyszülôhöz, horgászhoz, sportolóhoz, civil szervezethez és szervezôdéshez, akinek fontos Baracska környezeti állapota, hogy az említett területek tavaszi nagytakarításában – idejétôl és egészségi állapotától függôen – 2012. május 19-én szombaton
a délelôtti órákban tevôlegesen vegyen részt! Találkozás mindkét területen fél
9-tôl. Akik eljönnek, ügyeljenek a megfelelô védôöltözetre, lábbelire és ne feledjenek védôkesztyût húzni! Néhányan hozzanak magukkal gereblyét, bozótritkításra alkalmas ollót, a közelebb lakók talicskát, a horgászok olyan eszközt,
amivel a tóból a PET palackokat is ki lehet halászni!
Becsei Andrásné, szervezô

JEGYZÔI SOROK
Tisztelt lakosság!
Az elmúlt idôszakban nagyon sok esetben tapasztaltuk,
hogy az állampolgárok egy része vagy nincs vele tisztában, vagy elfelejti, vagy akaratlagosan nem tesz eleget a
jogszabályban elôírt bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének, szándékosan a valóságnak nem
megfelelô adatot szolgáltat, vagy a tevékenységét érintô hatósági ellenôrzést akadályozza.
Kérem Önöket, hogy szíveskedjenek átnézni szolgáltatási szerzôdéseiket (e-on, VHG., víz-csatorna, stb.) és
ellenôrizzék le, hogy valóban Önök-e (mint tulajdonosok)
a fizetôk, vagy esetlegesen a gázmérôóra, vagy a hulladékszállítási csekk stb. még mindig elhunyt hozzátartozójuk, vagy az ingatlan korábbi tulajdonosának nevére szól.
Nézzék meg az ingatlanukra vonatkozó tulajdoni lapot is,
hogy azon az esetleges változás átvezetésre került-e. Sokszor tapasztaljuk, hogy ingatlan adás-vétel után az állampolgárok nem tesznek eleget adatváltozás bejelentési kötelezettségeiknek, nem jegyzik vagy jegyeztetik be a Földhi-

vatalnál, a Polgármesteri Hivatal adóirodájában stb. a változást, ill. gépjármûvásárlás esetén nem jelentkeznek be a
gépjármûadó hatálya alá.
A jövôben mi is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a tudomásunkra jutott esetekben eljárjunk – és bírságot
szabjunk ki – az adatváltozást be nem jelentô ügyfelekkel
szemben.
A bírság elkerülése érdekében nyomatékosan kérek mindenkit, aki magára ismert, hogy tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének!
Tájékoztató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével, illetve szüneteltetésével kapcsolatos jogszabályi változásokról
2012. március 1-jei hatállyal módosult a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.),
mely tartalmazza az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, illetve szüneteltetésével kapcsolatos új szabályokat.
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Koncepcionális változás, hogy az iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztését a 16. életévét be nem töltötte diák esetén kell elrendelni, míg a 16. életévüket betöltött igazolatlanul mulasztó tanulók esetén a támogatás folyósításának szüneteltetését kell kezdeményeznie. a jegyzôi
gyámhatóságnak. (a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXV. tv. 15. § (1) b) bb) alpont).
A szüneteltetés elrendelése nem függ a szociális helyzettôl,
azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságtól, ez minden iskolakerülôt érint.
Új szabályozásnak két oka volt:
– statisztikai adatok: 16 év felettiek az igazolatlanul hiányzók több mit 50%-a
– A köznevelési törvény 2012. szeptember 1. napjától 16. évben határozza meg a tanköteles korhatárt.
Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése nem jár együtt
kötelezô módon a gyermek védelembe vételével. E szabályozás oka az, hogy nem váltott ki pozitív hatást a védelembe
vétel ennél a korosztálynál.
Az alábbi tájékoztató a legfontosabb változásokat foglalja
össze.
1. A 10 órás jelzés
A 10 órás igazolatlan mulasztást követô végzés tartalma attól függôen alakul, hogy a diák betöltötte-e 16. életévét,
vagy sem. A Gyer. 91/F. § tartalmazza, hogy az ötvenedik
igazolatlanul mulasztott kötelezô tanórai foglalkozás után
a gyámhatóság
• a 16. életév alatt a folyósítás felfüggesztésérôl és a védelembe vételrôl dönt,
• 16. életév felett a szüneteltetést kezdeményezi.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelkedô tanuló esetében továbbra sincs mód az iskoláztatási támogatást
felfüggeszteni/szüneteltetni.
2. Az 50 órás jelzés
Amennyiben a gyermek a 10 órás végzés keltekor, ennek
hiányában az 50 órás hiányzásról szóló jelzés jegyzôhöz
történô beérkezésének napján még nem töltötte be a16. életévét, úgy az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe
vétel iránt kell megindítani az eljárást.
Amennyiben a diák betöltötte 16. életévét, úgy kezdeményezni kell a Magyar Államkincstár területi szervénél (továbbiakban MÁK) az iskoláztatási támogatás szüneteltetését.
Amennyiben a korábbiakban a támogatás folyósítása nem
volt felfüggesztve, úgy e kezdeményezés döntési formát nem
igényel, sôt, a jegyzô elôtt közigazgatási eljárás sem indul,
tehát megszüntetô végzést sem kell hozni.
Az intézkedéseket 16. életév alatti és feletti esetben is 15
napon belül kell megtenni. Oka: minél hamarabb tudomást szerezzen a törvényes képviselô és a kiskorú is a
jogkövetkezményekrôl.
Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése
Mivel 16. életév felett a támogatás szüneteltetését kell elren-
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delni, ezért a felfüggesztést határozatlan ideig, de legfeljebb
a 16. életév betöltését követô elsô felülvizsgálatig kell elrendelni. Tehát a 16. életév betöltésekor nem kell azonnali felülvizsgálatot elrendelni!
A felfüggesztés a döntés jogerôre emelkedését követô hónap
elsô napjától kezdôdik.
A MÁK a támogatást magától fogja a megfelelô idôponttól
kezdve a megváltozott körülményekre tekintettel az önkormányzat, felfüggesztés megszüntetése esetén a jogosult részére folyósítani. A tárgyhóra járó támogatási összeget a
MÁK az azt követô hónapban folyósítja, tehát a megváltozott körülmények között folyósított támogatás ténylegesen
a jogerôre emelkedést követô második hónapban kerül utalásra a családtámogatási folyószámlára.
Az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének és
szüneteltetésénekfelülvizsgálata, a lehetséges döntések
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: rgyk) való jogosultság megállapítása vagy megszüntetése csak a felfüggesztés esetén releváns, mivel a szüneteltetés független attól, hogy a gyermek rgyk-ban részesül-e
vagy sem.
Felfüggesztés esetén rgyk-s kiskorú betölti a 16. életévet a
felülvizsgált idôszakban, amelynek során igazolatlanul mulasztott, a jegyzôi gyámhatóság megszünteti a felfüggesztést, kezdeményezi a szüneteltetést.
Felfüggesztés esetén, nem rgyk-s kiskorú betölti a 16. életévet a felülvizsgált idôszakban, amelynek során igazolatlanul mulasztott 10 órát, elveszti az összeget. Ekkor a jegyzôi
gyámhatóság megszünteti a felfüggesztést, kezdeményezi
a szüneteltetést, határozattal elrendeli a visszafizetést. Ha
nem éri el az igazolatlan hiányzások száma a 10-et, megszünteti a felfüggesztést és intézkedik az összeg havi részletekben, természetbeni formában történô kifizetése iránt,
valamint eseti gondnokot rendel, vagy ha ez nem áll az érdekében a kiskorúnak, gyámhatósági fenntartásos betétkönyvben való elhelyezés iránt megkeresi a városi gyámhivatalt.
A támogatás szüneteltetésének megszüntetését azokban az
esetekben kell kezdeményezni, ha a diák
a) a felülvizsgálattal érintett idôszakban kötelezô tanórai
foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul,
b) ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelésére
vagy szociális intézményben történô elhelyezésére került sor,
c) magántanulóvá válik.
A jegyzôi gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetését háromhavonként felülvizsgálja.
Felfüggesztés megszüntetése esetén a védelembe vételt csak 16 éves kor alatt kell fenntartani a felfüggesztés
idôtartamával megegyezô ideig!
16 éves kor felett a védelembe vételt várható eredményesség
esetén lehet fenntartani – de 16. életévig kötelezô!) Nagykorú fiatalt immár nem lehet védelembe venni, illetve természetesen nem lehet elrendelni olyan gyerek esetében sem,
akinek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére,
szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelé-
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sére vagy szociális intézményben történt elhelyezésére került sor. (91/K. § (2) bekezdés)
Fentiekbôl következôen a támogatás folyósítása szüneteltetésének megszüntetése esetén nincs kötelezô védelembe vétel (ahogy annak kezdeményezése esetén sincs).
Abban az esetben, ha a 16. életév elôtti utolsó felülvizsgálat és az azt követô felülvizsgálat között a tanuló legalább 10
órát mulasztott igazolatlanul, akkor a jegyzônek vissza kell
utalnia a felgyülemlett iskoláztatási támogatást a központi költségvetés számára, a felfüggesztés megszüntetése és a
szüneteltetés kezdeményezése mellett.
Ha a 16. életévet betöltött nem rgyk-s tanuló mulasztott, de
kevesebb mint tíz órát, úgy a felfüggesztés megszüntetésével és a szüneteltetés kezdeményezésével egyidejûleg vagy a
természetbeni kifizetésrôl, vagy a gyámhatósági fenntartásos betétbe utalásról kell rendelkezni.

2012. május

Ha a 16. életévét betöltött rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô gyerek mulasztott, akkor a felfüggesztés megszüntetésérôl és a szüneteltetés kezdeményezésérôl
kell dönteni.
A szüneteltetést kezdeményezni csak 16 év felett lehet.
Az ismétlôdô felülvizsgálatokat addig kell lefolytatni, míg a
diák iskoláztatási támogatásra jogosult, tehát a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt ideig.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés
merülne fel az alábbi elérhetôségek valamelyikén szíveskedjenek felkeresni Boriszovné Gábriel Erzsébet kolleganômet:
– személyesen ügyfélfogadási idôben Baracska Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, telefonon
munkaidôben a 22/454-050 telefonszámon.
Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyzô

Tájékoztatás közgyógyellátással kapcsolatos
jogszabályi változásról
Tisztelt Ügyfeleink!
2012. január 1. napjával a Jogalkotó a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel
(a továbbiakban: Mmtv.) jelentôsen módosította a rokkantsági nyugdíjra vonatkozó szabályokat, valamint azzal összhangban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezéseit, melynek következtében 2012. január 1. napjától többek között minden rokkantsági ellátásban részesülô személy alanyi jogon vált jogosulttá a közgyógyellátásra. A minden
évben – így idén is – a Nyugdíjfolyósító által megküldött
közgyógyellátásra jogosító jogcímen ellátásban részesülô
személyeket tartalmazó lista alapján tájékoztattuk a
listán szereplô, de hatósági nyilvántartásunk alapján
közgyógyellátásra jogosultsággal nem rendelkezôket a
kérelem benyújtásának lehetôségérôl.
Váratlanul 2012. április 10. napján az Országgyûlés
elfogadta a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIV. törvényt melyben a Jogalkotó újraszabályozta a közgyógyellátásra való jogosultság szabályait, mely alapján a rokkantsági ellátásra jogosultak közül csak és kizárólag a következôk jogosultak
közgyógyellátásra:
g) az, aki
ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minôsítése alapján
nem haladja meg a 30%-os mértéket,

gb) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a)
pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga)
és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,
gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult, vagy
ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelôzô napon a ga) vagy
gb) alpont hatálya alá tartozott.
A Jogalkotó úgy rendelkezett, hogy a fenti szabályokat a
folyamatban lévô ügyekben is alkalmazni kell.
Mindezek alapján tehát, azok a személyek, akik hatóságunkhoz – az ügyfelek érdekeit szem elôtt tartva,
jóhiszemûen, az akkor hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapuló tájékoztatás alapján – közgyógyellátásra
vonatkozó kérelmet nyújtottak be – de a fenti feltételeknek nem felelnek meg – az általunk adott tájékoztatás
ellenére nem lesznek jogosultak és kérelmük elutasításra kerül.
Fentiekre tekintettel a rajtunk kívülálló okok miatt okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket, és szíves megértésüket kérjük!

2012. május
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@KUKACOSKODJUNK@!
Újra számítógépes tanfolyam a Faluházban!
Kezdô számítógépezôknek, vagy akik
még csak most lesznek kezdôk; nagymamáknak, akik szeretnének az unokákkal levelezni, a képeiket nézegetni; munkakeresôknek, akik szeretnék
megismerni a számítógépet, hogy kön�nyebben találjanak munkát az internet
segítségével… és bárkinek, akinek
szüksége van rá vagy csak kíváncsi.
Oktatási anyagot biztosítunk, a tanfolyam teljesen INGYENES! Jelentkezni
lehet május 14-éig (hétfô), és azon a héten már kezdôdik is az oktatás.
Kicsinyek gyermeknapja
Június 2-án, szombaton a legkisebbeknek gyermeknapi rendezvényt szervez
a Baba-Mama Klub, ahol lesz Ringató foglalkozás, zenés Baba-Mama tánc,
ruhabörze, állatsimogató és még sok
minden más. A rendezvény Baracska

Község Önkormányzatának civil támogatásával valósul meg.
SZEVASZ tábor
Az elmúlt évekhez hasonlóan, most
is lesz napközis tábor. Az iskolai szünet elsô hetében, június 18-tól 22-ig.
Már mostantól várjuk a jelentkezéseket! A tábor ideje alatt nagyon sok önkéntes szokott segíteni és most is szívesen fogadjuk a felajánlásokat. A legfontosabb feladatok: gyerekfelügyelet, amit bármelyik szülô el tud látni;
foglalkoztatás, amihez valamilyen tevékenység kapcsolódik, mint pl. sport,
kézmûveskedés, ügyességi játékok, stb.
Az is nagy segítség, ha valaki csak egyegy alkalmat tud vállalni. Elôre is köszönjük!
A SZEVASZ Alapítványnál pályázni lehet: ingyenes táborozási lehetôséget tudunk biztosítani néhány gyereknek. A
tábor idôpontja: június 18–22. Részvételi díj 6000 Ft/fô, amiben a napi há-

romszori étkezés és az összes foglalkoztatás benne van. Aki tud és akar otthon
étkezni, annak csak 1500 Ft.
Rendszeres alkalmak a faluházban:
Csütörtökönként 19.00 órakor alakformáló torna.
Szombatonként 14.00 órától kézimunka szakkör.
Ezoterikus klub: május 4. péntek, 18.00
óra, május 18. péntek, 18.00 óra.
Jelentkezni a programokra, érdeklôdni
az ingyenes tábori pályázatról a Faluházban
• személyesen
• e-mailben: faluhaz@baracska.hu
• telefonon: 06-22-454-054
06-30-518-0587 lehet.
Szeretettel várunk programjainkra
minden kedves érdeklôdôt!

Vasvári Béla
faluházigazda

ÓVODA

Bóbita Krónika
A tavasz megérkezett, de az
igazán jó idô még késett,
ezért a Maci csoportos gyerekek vezetésével nekikezdtünk a Kisze baba elkészítéséhez. Ez a néphagyomány
egy régi télkergetô szokás,
melyben a Kisze baba szimbolizálja a telet, a hideget,
a betegséget, minden ros�szat, a banya elégetése, pedig a tél elkergetését. Az udvaron a gyerekek lelkesen segédkeztek a banya felöltöztetésében, szalmával való kitömésével. Az óvodások saját kezûleg is készíthettek
maguknak kis Kisze babát,
papírból, fonálból, anyagból. Sajnos az erôs szél és
a tûzgyújtási tilalom miatt
nem égtethettük el a banyát,
ezért hangos énekléssel,
mondókázással kiseprûztük.
Hogy a télûzô szokásunk
biztos sikerrel járjon, rög-

tön ezután behoztuk a zöldágat és alatta-körülötte énekeltünk, táncoltunk, biztattuk a napot, hogy jó meleg
idônk legyen.
Az idei Húsvét április elején volt, így a húsvéti ráhangolódásunk a nyílt hét napjaira esett. Ezeken a napokon a szülôk részt vehetnek, bepillantást nyerhetnek
az óvoda-, a csoport életébe. Volt csoport, ahol kevésbé, de volt ahol szép számmal érkeztek a szülôk és éltek a lehetôsséggel, hogy belelássanak gyermekük óvodai életébe, s részt vegyenek
a tevékenységekben, játékokban.
Kolléganômmel
örömmel
vettük a Kidoboló elôzô számában megjelent „Hétköznapi kémia” címû cikket, mivel szerettük volna a húsvéti
szokások régi hagyományait

megismertetni, feleleveníteni a gyerekekkel. A cikkben
közölt tojásfesték recepteket
kipróbáltuk a gyerekekkel,
és szeretném megosztani tapasztalatainkat. Megfôztük
a vöröshagyma, valamint a
lilahagyma levét és nagyon
szép világos és sötétebb barna árnyalatokat kaptunk.
Sajnos a spenót annyira halványan fogta be a tojás héját,
hogy szinte nem is látszott.
Igaz, hogy filteres csipkebogyó teát fôztünk csak, de
a tojás szép halványlila lett
tôle. A legnagyobb sikert
a kurkuma aratta, melytôl
gyönyörû napsárga színt kapott a hímesnek szánt. A gyerekek pedig kíváncsian – de
nagyon türelmesen – forgatták a tojásokat a színes-szagos festékekben, majd nagy
szakértelemmel díszítették
azokat.

Április
14-én,
szombaton délután értékes és érdekes elôadáson vehettek
részt azok, akik ellátogattak az óvodába. Rehus Éva,
védônô szervezésében ellátogatott hozzánk a Magyar Gyermekmentô Alapítványból két gyermekmentô
szakorvos és elôadást tartottak arról, hogy mit is tegyünk, amíg megérkezik a
mentô. Ma Magyarországon
15 perc alatt ér ki a mentô a
beteghez, ez alatt az idô alatt
azonban nem elég a kétségbeesett aggódás. Akár életet
menthetünk azzal, ha van elképzelésünk, hogyan segíthetünk! Az elôadók végigvették a fulladás, égés, láz,
kiszáradás, kiütések, mérgezések, allergia, traumák,
vérzéscsillapítás, törés kérdéskörét. Pontos és egyszerû
tanácsokat adtak az újra-
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élesztés menetérôl, majd az
oktatásra kifejlesztett babákon, a résztvevôk kipróbálhatták, hogyan mûködnek
az életmentô technikák. Ezt
az elôadást is – mint sok hasonlót – a gyermekmentô
alapítvány orvosai teljesen
ingyen, társadalmi munkában végzik, azért hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez az információkhoz, és
hogy minél kevesebb riasztásnak legyen tragikus a
vége. Épp ezért kérték, hogy
aki még nem döntötte el, kinek adja adója 1%-át, gondoljon rájuk. Remélem, soha
nem kell használnom az itt
hallottakat és a begyakorolt
mozdulatokat, de ha mégis,
esélyem lesz segíteni. Ezúton
köszönöm a lehetôséget, a
részvevôk nevében is, az alapítványnak, az elôadóknak,
és az elôadást megszervezô
Rehus Évának.
Mészárosné Giricz Marianna
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SZENT LÁSZLÓ REGIONÁLIS ÓVODA BÓBITA TAGÓVODA
2471 BARACSKA, KOSSUTH U. 32. TEL: 22/454-008

Óvodai beíratkozás
A 2012/2013-es nevelési évre történô óvodai beíratkozásra

2012. május 7-tôl május 11-ig 8 órától 16 óráig kerül sor.
A beíratkozáshoz a következô okmányokat hozza magával:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• lakcímkártyáját,
• a szülô személyi igazolványát.
Felhívom a tisztelt szülôk figyelmét, hogy a közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától
(2012. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az ötéves
gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Végi Péterné, tagintézmény-vezetô

O L VA S Ó I S O R O K

A tûz ôrzôi
„A falu megmentette a tradíció folytonosságát. A mi dolgunk átvenni tôle és
tovább ápolni. A tûznek nem szabad kialudni!” (Kodály Zoltán, 1925)
Az elôzô idézetet tartalmazó meghívót kaptam a 2012. március 31-ére szóló ZENEI TALÁLKOZÓRA. Szerencsére számtalan civil szervezet tartja szem elôtt a magyar kultúra, a ha-

gyomány ápolását. A népdalok ismerete egybeforr a vidám, tartalmas kikapcsolódással. A kajászói találkozón a fellépésével ezt bizonyította a Váli, a Százhalombattai, a Baracskai, a Nagyté-

tényi és a Kajászói Dalkör valamint a
Martonvásári Örökös Zenekar. Természetesen a zenei kíséret még hangzatosabbá, kiemelkedôbbé tette az ily módon elôadott dalokat. A Baracskai és

2012. május
Kajászói Dalkörösök 2–3 énekszámát
most is Eöry Zsuzsa egyetemi docens
zenei kísérete tette változatossá. Ez alkalommal is remekelt szólószámaival
Mészáros Sára, aki e téren is kötôdik
Baracskához. A népzene és a népdal átörökítésében jeleskedett a csupán fiatalokból álló Martonvásári Örökös Zenekar. Jóllehet, a találkozó elsôdlegesen
a népzene, népdal kategóriára épült,
azért elhangzottak könnyedebb mûfajú
számok is, amellyel Hegedûs József és
párja, Kata teremtettek szórakoztató
hangulatot.
A közönség sokszor együtt énekelt a kórusokkal, majd vastapssal fejezte ki tetszését és jutalmazta meg az elôadókat.
A sikeres elôadások mellett megemlíteném a fellépô ruhák változatosságát,
ami ugyancsak egyedivé teszi a kórusokat. Nagyon elegánsak voltak a baracskaiak, akik most léptek fel elôször abban a kollekcióban, amelynek összeállításához az önkormányzati civil pályázaton nyert összeget is felhasználták.
Örülök, hogy legalább ily módon is sikerül hozzájárulni dalköröseink tevékenységének elismeréséhez.
Köszönetemet fejezem ki Szoboszlainé
Andreának kórusvezetôi munkájáért,
Eöry Zsuzsának a zenei kíséretért és a
kórus minden tagjának kitartó közösségi munkájáért.
A házigazda Kajászó – mint minden találkozó alkalmával – most is kinyilvánította vendégszeretetét. Finom gulyáslevessel, finomabbnál finomabb süteményekkel, s mindenféle itókával kedveskedtek a fellépôknek és meghívott vendégeknek.
Sokan tombolatárgy hozzájárulással támogatták a rendezvényt, aminek
köszönhetôen – a zenés, dalos élmények mellett – majdnem mindenki valamilyen nyereménnyel távozhatott a
találkozóról.
Becsei Andrásné
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Tischler Kriszti
emlékére
Március 26-án futótûzként terjedt el a hír az osztályban, „Kriszti
kórházba került”. Ô, aki nem szokott hiányozni, makkegészséges
volt! Pénteken még vidáman csacsogott barátnôivel, délután fociedzésen volt. Hétvégén az ügyeletes orvost kellett kihívni hozzá.
Anyukája felhívott, hogy kétoldali tüdôgyulladása van, hosszabb
idô múlva jöhet csak iskolába. Reménykedtünk, a gyerekek szervezete erôs, a betegségeket képesek
leküzdeni, harcolnak az életért.
Ám a halál nem válogat. Nincs tekintettel életkorra, körülményekre, nem hallgat emberi könyörgésekre, hiába esdekel az édesanya a
gyermekéért. Aggódva vártuk naponta a híreket, reménykedtünk.
Interneten küldtük a jó kívánságainkat, imáinkat: „Várunk vis�sza, gyógyulj meg, erôs légy!” Sajnos Kriszti állapota válságosra fordult, gépek segítségével lélegeztették. Április 5-én kaptuk az értesítést, Kriszti itthagyott bennünket.
Köszönés nélkül, csöndesen lopta ki magát a világból, úgy szerette az életet, s nem menekült a haláltól. A döbbenet, a fájdalom, a
kimondhatatlan szavak, a könnycseppek, az ûr a szívünkben elhatalmasodott. „Az emlékezéshez
nem emlék, hanem szeretet kell,
és akit szeretünk, nem feledjük el
soha”. Milyen gyerek volt „Kannás”? Kedves, mosolygós. Sok barátja volt az osztályban, az iskolában. Szeretett bulizni, sportolni.
„Ki elment, annak nem fáj semmi
A bánat itt maradt.
Ha gyászunkban nem feledjük
A távozó örökké velünk marad.
Közöttünk él ki eltávozott
Ha a szépre gondolunk,
ha nem feledjük
Csak csendben gyászolunk”.

Székely Miklósné osztályfônök
és a 7. osztály tanulói

Sakkozzunk!
8. rész

A d4 pont (1. rész)
A sötét a d4 pontot igyekszik megszerezni. Fôleg olyankor sikerül, amikor
világos nem játsza pontosan a megnyitást. A következô játszmában, vilá-gos a
megnyitásban jelentôsen meggyengítette a d4 pontot.
Beni-Tal (13.olimpia, 1958.)
Sziciliai védelem: 1.é4,c5 2. c4
Máris látható, hogy a d4 pont nyugtalanság forrása lehet, védeni kell a sötét tisztek behatolása ellen. Egyébként
eléggé körültekintô játék mellett egy
olyan pontot, amely nincs nyílt vonalon, meg lehet vé-deni az ellenfél tisztjeinek behatolásától. 2. -, Hc6 3.Hc3,
Hf6 4. d3, e6 5.f4,(Jobb 5.Hf3. Most
sötét a centrumban ellen támadáshoz
jut.)5. – d5 6. é5, Hg8 7.Hf3, Hge7
(Megkezdôdik a sötétét huszár útja d4re)
8. Fe2,Hf5 9. 0-0,Fe7 10. Ve1, 0-0 11.
Hd1,dc: 12. dc:,Hb4 13. Vc3,Hd4 !
(Sötét megszállta a d4 pontot és magához ragadta a kezdeményezést. Ha világos 14. Hd4:-et játszik, 14.-cd: 15.
Vd2,/vagy 15. Vb3,d3 !16. Ff3,d2! következik tisztnyeréssel./ 15. -,d3 16.Ff3,
Vd4+! 17. He3,Hc2 18. Bb1,Fc5 /- ,+/
stb.) 14. Fd3,b5 ! A gyalogáldozat célja, hogy sötét a d5 pontot megszerezze
a huszár számára és a világos mezôkön
mozgó futárt felfejlessze a nagyátlóra.
15. cb: Fb7 16. Fc4,Hd5 17. Vd2,Hb6
A huszár aktivitása figyelemre méltó
! 18. Fe2,Vc7 19. Hd4:, A csere kényszer, de eredménye nagyon veszélyes,
sza-badgyalog! 19. -, cd: 20. Fd3,Hd5
21. a3,a6 22. Ve2, ab: 23. Fb5:,Vb6
24.Kh1,Hb4! 25. a4,d3 26. Vg4,Hc2
27.Bb1,Bfd8 28. Fd2,Vd4 29. Fc3,Vd5
30. Bf3,d2! 31. f5,ef: 32. Vf5:, He1! 33.
Bg3 (33. He3-ra Tal fel-akarta áldozni
a vezérét: 33. - , Vf3: 34. gf:, Hf3: - mal
és dön-tô fenyegetésekkel.) 33. -, Hg2:
34. Kg1, Fc5+ 35. Kf1, Hf4 36. Bg7:+,
Kf8! 37. Vf4:, Vh1+ 38. Ke2, Ve1 matt.

Nyílt megnyitások III.
3. PONZIÁNI megnyitás
I. változat: 1. e4, e5 2.Hf3, Hc6 3. c3,
Hf6 /16.játszma/
II. változat: 1. e4, e5 2.Hf3, Hc6
3. c3, d5 /l7. Játszma/
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Játszma gyûjtemények IV.
16. játszma
1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. c3, Hf6 4. d4,
He4: ( 4. -, d5 is jó pl.: 5. Fb5, ed: 6.
Hd4:, Fd7 7. ed:,H d4: 8. Fd7:+, Vd7:
9.Vd4:,Vd5: 10. Vd5:, Hd5: 11. 0-0,
0-0- 0 12. Hd2, Hf4, vagy 5. ed:,Vd5:
6. Fe2, e4 7. Hfd2, e3 8. fe:, Vg2: 9.
Ff3, Vh3 10. Ve2, Hg4 11. He4, Vh4+
12. Kd1, Fd7, majd hosszú sáncolással
tisztázatlan bonyodalmak.)
5. d5, Hb8 ( Éles lehetôségeket rejt az
5. -, Fc5: 6. dc:, Ff2:+ tisztáldozatos
folytatás pl.: 7. Ke2, bc:! 8. Va4, f5 9.
Hbd2, 0-0 10.He4, fe: 11. Ve4:, Fb6
12.Kd1. Világos elônyével, közben
azonban sok buktató-val.) 6. Fd3, Hc5
7. He5:, Hd3:+ 8. Hd3:, d6 9. 0-0, Fe7
10. Vf3, 0-0 11. Fe3, Hd7 egyenlô esélyekkel.
17. játszma
1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. c3, d5
(Hátrányos sötétnek, 3. -,Fc5 4. d4, ed:

2012. május

5. cd:, Fb4 6. Fd2, Fd2:+ 7. Vd2:, d5
8. ed:, Hce7 9. Fb5+, Fd7 10. Fc4, stb.)
4. Va4, (Sötét számára kedve-zô a 4.
ed:, Vd5:, vagy a 4.Fb5, de: 5.He5, Vd6
folytatás.)
4. -, Hf6 (Nem volna jó, 4. -, Fd7 5. ed:,
Hd4 6. Vd1, Hf3:+ 7. Vf3:, Hf6 8. Fc4,
Fd6 9. d3, Fg4 10. Vg3, h5 11. Fg5, Vd7
12. h3, után világos fölényes pozicióval
rendelkezik.)
5. He5:, Fd6 6. Hc6:, bc: 7. d3
(7. Vc6:+, sötétnek kedvezne Fd7 8.
Va6, de: 9. Fb5, 0-0 10. Fd7:, Vd7: stb.)
7. - , 0-0 8. Fg5
(Keresz 8. Fe2 –t javasolja: 8.-,Hg4 9.
Fg4:, Hg4: 10. e5, illetve 8. - , Be8 !)
8. - , h8 9. Ff6:,Vf6:
10. Fe2 ( 10. Hd2, Fd7 11. Vc2, Vg6
12. 0-0-0, Bab8 13. g3,Bb6 erôs sötét
támadással.) 10. - , Vg5 ! 11. Hd2, Vg2:
12. Ff3, Vh3 13. 0-0-0, Ff4 ! 14. Fe2,
Vh4 ! 15. Vd4 ! (15. ed:,Fd2:+) 15. - ,
Be8 16. Kc2, de: 17. de:, Ff5 18. Vc5,

Hétköznapi kémia
Az elsô részben megígértem, hogy vis�szatérek a fürdôszobák polcaira. A
húsvéti locsolkodás illat kavalkádja
eszembe juttatta ezt az ígéretemet.
A szaglás a legösszetettebb vegyi érzékelési mód. Belélegzéskor az anyag molekulái áthaladnak az orrunkon. Egy részük
érintkezik az orrüreg hámbélését borító nyálkahártyával.
Szagát azoknak az anyagoknak érzünk, melyek molekulái
oldódnak a nyálkában.
Az illatszerekkel való foglalkozás már az ókorban is megbecsült szakma volt. Papok, orvosok és más tanult emberek
gyakorolták.
A 10. és a 11. század fordulóján Avicenna, a híres perzsa
orvos és filozófus virágokat hevített lombikban, miáltal kivonta azok illóolaját. A hagyomány szerint ô volt az elsô,
aki rózsavizet tudott készíteni. Nem csoda hát, ha kezdetben a mesés Keletrôl érkeztek az illatszerek Európába. Nagy
elôrelépést jelentett, amikor az alkimisták kutatásainak
köszönhetôen Európa fejlett országaiban is megindulhatott
a parfümkészítés.
A 16. században a desztilláció felfedezése tette lehetôvé,
hogy a levendula olaját kinyerjék a növénybôl, amelyet
azután más, nemes cserzôszerekkel együtt bôrkészítô üzemekben használtak. A párizsi úri körökben. Grasse az illatos kesztyûk és a parfüm fôvárosa lett. Sorra alakultak a
máig is kiváló parfümöket és illatszer-alapanyagokat készítô
üzemek. Itt a munkások még ma is pirkadat elôtt kelnek,
hogy leszedjék a jázmint. Amikor ugyanis a nap felbukkan a horizonton, a virág az illatának húsz százalékát vesz-

Fg6 19. f3, Fd2: 20. Kd2: !, Bad8+
21. Ke3,Bd1: 22. Fd1:, Fe4: ! 23. Kd2,
Bd8+ 24. Ke2, Ff3:+ ! világos feladta.
A 15. játszmában , matt 5 lépésben
megoldása:
14. Bf8+!, Ff8: 15. Fg5+, Fe7 16. Fe7:+,
Ke7: 17.Vf7+, Kd8
18. Vf8 matt. (folytatjuk)
Felhasznált irodalom:
A.P.SZOKOLSZKIJ: A megnyitás és a
középjáték alapelvei. (SPORT.Bp.1979.)
ALFÖLDY LÁSZLÓ: Miniatür megnyitáselmélet (SPORT.Bp.1971.)
Molnár Dániel, +36 30 244 06 28
m.molnardani@gmail.com

(8. rész)

ti el. A szirmokból nyert illatanyagok ára sokszor vetekszik az arany árával. Nem csoda, hiszen 400 kilónyi jázminvirágból mindössze fél kiló koncentrált olaj, de 1500 kiló
bergamottból csupán egy kiló esszencia, míg 1300 kiló tubarózsából mindössze 200 ml abszolút olaj nyerhetô ki.
Azzal, hogy a 20. század elején a kémikusok elôállították
ezen illatok szintetikus megfelelôjét, lehetôvé vált, hogy a
parfümgyártás ipari méreteket öltsön. A parfümök szinte
mindenki számára elérhetôvé váltak. Legnehezebb feladat,
hogy kiválasszuk az egyéniségünkhöz, na és persze a pénztárcánkhoz legjobban illô szert.
Az illatszer gyakorlatilag olyan illóolaj keverék, amit tömény, nagy tisztaságú alkoholban oldanak fel. Az illatszerek töménysége, ereje – azaz olaj-alkohol aránya – nagyban
különbözhet. A parfüm a legerôsebb illatszer, olajtartalma,
15–25 százalék. A többi illatszer eau-nak, azaz illatos víznek
minôsül. A parfümöt követi az Eau de Parfum, ami 8-15%
esszenciát tartalmaz. Nagyobb arányú hígítás (4–8%) eredménye az Eau de Toilette. A kölni (Eau de Cologne) a legkisebb illatszer-koncentráció (2–5%), amely még jellegzetes,
hosszan tartó illatosítást biztosít.
Mindannyian tudjuk, hogy a töményebb illatszerekbôl elég
egy kevés a fül mögé, a csukló belsô részére, kar- vagy térdhajlatba. Használatuk során nem árt némi elôvigyázatosság,
mert foltot hagyhatnak a ruhán.
Végül álljon itt egy jó tanács, melyet igazi szakértôk tollából
csentem: a jól megválasztott illat nem tolakodó, amelyet termeken, folyosókon keresztül húz maga után az ember, hanem diszkrét, mely csak közelrôl érezhetô.
Simon Judit

2012. május
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Kutyasarok
A tavasz nagy ellensége:
kullancs

B

orostyánban kutatók egy
  90 millió éves kullancsra bukkantak, így a paraziták közül a legidôsebb múlttal rendelkezik. A kullancsok, mivel populációjuk
igen nagy százalékos arányban fertôzött, emberre, állatra igen nagy veszélyt jelentenek, több életveszél�lyel járó, illetve alattomosan
lappangó, jelet már csak akkor mutató betegséget terjesztenek, amikor a baj már
igen nagy. Tévhit, hogy a
kullancsok ellen csak a vegetációs idôszakban kell védekezni: mivel nagyon szívósak, a legnagyobb fagyban is elôfordulhat kullancs
a kutyákban. A legaktívabbak tavasszal és ôsszel. A
nyári forró idô-szakot – mivel kiszáradásra hajlamosak – nyugalmi állapotban
töltik. Általában a vízpartot, dúsabb növényzetû, ligetes területeket kedvelik, ott fordulnak elô nagy
számban, Ha nincs csípés,

nem fertôznek. Ha csíptek – és nem fertôzöttek –,
akkor ôk sem okoznak betegséget. A kutyáról a lyme
vagy babesiosis a fentieknek megfelelôen nem terjed az emberre. Elméletileg
fennáll annak lehetôsége,
hogy kutyánkkal egyszerre
fertôzôdjünk meg, de ehhez
mindkettônknek egy idôben
kell fertôzött kullancsnak
megcsípnie. Fontos tudni,
hogy nem csak a kifejlett állatok, hanem a kullancs-lárvák is átadhatják a fertôzést,
melyek méretük miatt – kb.
0,3 mm-esek – szabad szemmel nem láthatók. Ezért ne
ragaszkodjunk ahhoz a téves feltételezéshez, hogy
– mivel kullancsot nem találtunk az ebünkben – így
nem fertôzhette meg. Számtalanszor amúgy is kihullnak belôle, ha elegendô vért
szívtak.
Milyen a kullancs?
A kullancsok családjába na-

gyon sok fajta tartozik. Magyarországon a legelterjedtebb fajta fekete, sötétszürke vagy barnás színû, de
elôfordul – és általában nagyobb méretû – a fehér változat is. Méretük 1–4 mm
közötti, de ha megszívják
magukat vérrel, az 1 cmes nagyságot is könnyen elérhetik, vagy akár eredeti méretük hússzorosára is
nôhetnek. A kullancsok feji
részbôl és testbôl állnak, a
feji részt alapi rész, két tapogató, a köztük elhelyezkedô
szipóka alkotja, 4 pár végtagjuk van.
A kullancs által terjesztett
betegségek:
1. Lyme
Az Ixodes ricinus kullancsfaj a leggyakoribb terjesztôje
a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott Lymekórnak, mely betegség a
kutyák között egyre nagyobb számban – egyes
felmérések szerint tízbôl
nyolc állatnál – fordul elô.
A
fertôzött
kullancsok
– ritkán: böglyök és szúnyogok – terjesztik ezt a betegséget.
A Lyme-kór tünetei: A Lymekór egy idült jellegû, több
szervrendszert érintô betegség. A fertôzött kullancs
szúrását követôen a szúrási
pontokhoz legközelebbi nyirokcsomók megduzzadnak.
A kutya nem feltétlenül lázas, étvágytalan, bágyadt,
sôt, leggyakrabban teljesen

tünetmentes. Rajtuk az embernél jellemzô bôrpír csak
nagyon ritkán tapasztalható. Ezután néhány hét vagy
hónap múlva a belázasodó
betegnek általános tünetei
lesznek, pl. hányinger, bágyadtság, test szerte a nyirokcsomók megnagyobbodása, szôrhullás. Az egyes
szervekben is kialakulhatnak elváltozások, kutyáknál
tipikusan a májproblémák és
idegrendszeri panaszok.
Diagnosztizálása: Vérvizsgálattal. Az ún. Korai típusú
ellenanyagok (IM) 3–4 hét
múlva mutathatók ki a beteg
vérébôl, a késôi típusú ellenanyagok (Iga) pedig 2–3 hónap múlva. Az ELISA teszttel csak durva szûrôvizsgálat
végezhetô, ezért pozitivitás
esetén le kell kérni a Western-bolt (Vb, immunoblot)
nevû szerológiai vizsgálatot a finomabb kórmeghatározás érdekében. Ha ugyanis csak elôzô eredményét veszi figyelembe, a kapott laboreredmény arra készteti az állatorvost, hogy hónapokon vagy akár éveken át
antibiotikumos terápiában
részesítse a kutyát, akkor is,
ha már a beteg gyógyult, tünetmentes, mivel az ELISA
teszt folyamatosan magas
ellenanyag-titert jelez. Vagy
feladja a kezelést és kijelenti, hogy az adott betegen a
Lyme-kór gyógyíthatatlan.
A Western-blott vizsgálat
ezzel szemben esetleg azt jelezné vissza, hogy a válto-
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zatlanul jelenlévô IgG ellenanyagok már a gyógyulást és
nem az aktív fertôzöttséget
jelzik.
A Lyme-betegség kezelése:
Ha a diagnózist hamar felállították, és a kezelést azonnal megkezdték, a Lymefertôzés minimálisan 6 hét
antibiotikumos
kezeléssel
gyógyítható.
Elhanyagolt
esetekben a betegség idültté válik, és ilyeneken az antibiotikum-kezelés már nem
segít. A korábbi fertôzöttség
nem eredményez védettséget. Ez azt jelenti, hogy
a gyógyultnak nyilvánított kutya már a negatív lelet közlése után a rendelôbôl
kilépve is újrafertôzôdhet,
és kezdôdhet akár elölrôl a
szervezetre nagyon komoly
terhelést jelentô antibiotikum kúra. Ezért fontos a védekezés!
Védekezés a Lyme-betegség
gel szemben
A bolháknál leírtak szerint irtószerrel impregnált mûanyag-nyakörvvel,
cseppekkel (spot-on) illetve spray-vel. Ezen kívül oltással, melyet azonban csak Lyme-fertôzésben
nem szenvedô állat kaphat!
Gyártmánytól függôen az
oltást évente illetve félévente ismételni kell a védettség
fenntartásához.

2. Babesiosis
A babesiosis kiváltója a
Babesia canis vektora a
Dermacentor
reticulatus
kullancsfaj. Nem csak a kifejlett kullancsok terjesztik
a betegséget okozó parazitát, hanem a lárvái is. Ezek
pedig – méretükbôl adódóan (0,3–0,6 mm! is van
köztük) – szabad szemmel
nem láthatók. Mivel a kullancsok egyre ellenállób-
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bak, az utóbbi idôben december és január hónapban
sem meglepôek a babesiosis
esetek. A babesiosis egy rövid idô alatt kifejlôdô és lezajló betegség, a hemoglobin rohamos pusztulása miatt a szervezet általános elgyengüléséhez és az állat halálához vezet vagy a vesén
keresztül kiürülô, és mérete miatt annak csatornácskáit „eldugító” hemoglobin
miatt a vese elhalását okozza. A betegség nagyon gyors
lezajlású, és az életben maradás esélye nagyban függ attól, milyen hamar kerül kutya orvoshoz.
Kezdeti tünetei nagyon általánosak: étvágytalanság,
apátia (kedvetlenség), elesettség, bágyadtság. Lehetséges, hogy kutya sokat iszik
magához képest, vagy hogy
a vizeletének a színe barnább, mint egyébként. Ezek
az utóbbi tünetek viszont
sajnos esetenként hiányoz-
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hatnak is. Jellemzô még a láz
és sárga nyálkahártyák is,
de esetenként ezek a tünetek is hiányozhatnak. Fontos tudni: a babesiosis kezelésére alkalmazott gyógyszer NEM kullancs elleni oltás, és a betegség lezajlása
nem okoz a jövôben védettséget, nem marad a szervezetet védô ellenanyag.
Sajnos a legtöbb esetben –
különösen, ha nem kap azonnal kezelést – a kutya vesebeteggé válhat. Ezért szükséges a vese-paraméretereket
ellenôrzô laborvizsgálat ez
után a betegség után, hiszen míg az állományának 66%-a nem veszti el a mûködôképességét,
a vese ellátja a funkcióját.
És pontosan ebben rejlik a
veszély:amíg nincs funkcióvesztés, addig nincs szemmel látható tünet sem, pedig
az állat vesebeteg. A tünetek megjelenésekor, viszont
már a jelentôs vesekároso-

dás miatt, csak tüneti, illetve
életminôséget javító kezeléseket tudunk biztosítani, az
állat élethossza nagymértékben lerövidül. A babesiosis
ellen védôoltás nincs, a kialakult betegség kezelhetô
gyógyszeresen.
Tehát: A BETEG KUTYÁT
AZONNAL
ORVOSHOZ
KELL VINNI!
Védekezés a babesiosissal
szemben:
A fent leírtak szerint, irtószerrel impregnált mûanyagnyakörvvel,
cseppekkel
(spot-on) illetve spray-vel.
A következô részben a tetû
és a szúnyog által okozott
betegségekrôl lesz szó.
Ha bármiben tudok segíteni Önöknek, szívesen állok
rendelkezésre.
Vajda-Kovács Krisztina
baracskaallatvedor@gmail.com
ideiglenes befogadó
állatvédôr

A gólyák is jól érzik
magukat Baracskán

Fotó: VB
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A 10 legjobb tipp tavaszi fáradtság ellen
Mivel a tél során kevesebb napfényhez és élô növényi táplálékhoz jut a szervezet, megcsappannak vitaminraktárai, ezért is érezzük magunkat gyengébbnek. De hogyan
gyôzzük le a fáradtságot és az álomkórt?
1. Tisztítsuk ki a szervezetet! A téli lakomák után a tavasz
kiváló idôszak emésztôrendszerünk méregtelenítésére. Nem
kell drasztikus léböjtkúrába kezdenünk, de szánjunk a diétára legalább három napot.
2. Óvjuk a májat! A májat katángkóró- vagy benedekfûfôzettel
is regenerálhatjuk. Ha articsóka kerül a salátába, amit lenmagolajjal locsolunk meg, kész is a májvédô vacsora!
3. Koncentráljunk illóolajokkal! Ha muszáj dolgoznunk
vagy koncentrálnunk, de semmi erônk, igyunk egy nagy pohár vizet, szellôztessünk ki, és hívjuk segítségül az illóolajokat! A citrom, a borsmenta és az eukaliptusz olaját párologtatva azonnal felfrissülünk, a levendula illata pedig helyreállítja lelkünkben az egyensúlyt.
4. Élénkítsük fel a nyirokkeringést! Északon úgy tartják, a
szaunázás kis mértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Ha egészséges a szervezet, erôsíti az immunrendszert,
felpezsdíti a vérkeringést. Aki nem bírja a forróságot, próbálja ki az infraszaunát. Míg a finn szaunában a verejték 97
százaléka víz, az infraszaunában távozó izzadság 20 százalékát a szervezetben felgyülemlett koleszterin, tejsav, zsírfelesleg és különféle nehézfémek teszik ki. Szintén fokozza a
nyirokkeringést, ha átdörzsöljük a testünket luffaszivaccsal.
5. Ropogtassunk csírákat! Az enzimdús csíra valóságos vitaminbomba, feltölti energiával a szervezetet. Próbáljuk ki az
otthoni csíráztatást, így a szendvicsre és a salátára mindennap friss „feltét” kerülhet.
6. Kocogjunk a napsütésben! Mivel télen kevesebb napfény
ér minket, a szervezetünkben D-vitamin-hiány alakulhat ki.
A pótlás legjobb módja, ha kihasználjuk a kora tavaszi napsütést, és a lehetô legtöbb idôt töltjük a szabadban. Jobban
járunk a tempós sétával vagy a kocogással, mint a kôkemény
edzéssel: egy tanulmány ugyanis rávilágított, hogy a kön�nyed testmozgás ilyen szempontból jóval hatékonyabb, mint
a nagy erôkifejtés.
7. Pótoljuk a vasat és a cinket! Bizonyos nyomelemek hiánya esetén is erôtlennek, kedvetlennek érezhetjük magunkat. Ha nem szûnik a fáradtság, érdemes vérvizsgálat alapján megnézni, nem csappantak-e meg szervezetünk nyomelem-tartalékai. A C-vitamin segíti a vas felszívódását, energiát ad, fokozza a koncentrációt. Szinte képtelenség túladagolni, mert csak óriási mennyiségben (kb. 10 000mg/nap)
káros. Egy kutatás szerint rendszeres szedése még a szénhidrát utáni sóvárgást is segít megfékezni.
8. Ne tároljuk a zöldséget, gyümölcsöt! Ha a zöldségek és
gyümölcsök hetekig állnak a hûtôben, veszítenek vitamintartalmukból. Vásároljunk friss retket, snidlinget, póré- és
újhagymát, vagy vegyünk elô céklát, savanyú káposztát a
kamrából.

9. Nassoljunk egészséges falatokat! Ha édességre vágyunk,
rágcsáljunk aszalt fügét, datolyát, olajos magvakat, vagy csepegtessünk mézet teljes kiôrlésû gabonából készült kekszre.
10. Nyerjünk energiát a reggelivel! Tartalmas és egészséges
reggelit készíthetünk, ha vízben vagy tejben megfôzünk egy
adag zabkását. A zab idegerôsítô, szorongásoldó. Gyógyír a
fáradtságra: reszeljünk le egy almát, egy répát és egy kevés
zellergumót, facsarjunk rá friss narancs- vagy citromlevet, és
fogyasszuk el éhgyomorra.
Forrás: Nôk Lapja Egészség, Dienes Angéla
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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
ÁPRILIS
28–29. Martonvásár
30. Ráckeresztúr

MÁJUS
1. Ráckeresztúr
5–6. Ráckeresztúr
12–13. Ercsi
19–20. Martonvásár
26–27. Ráckeresztúr

JÚNIUS
2–3. Ercsi
9–10. Martonvásár

Kidoboló

I mpresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
május 16.
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
június 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
áll módunkban megjelentetni.
A szerkesztô
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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, idôpontegyeztetés:

(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
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfô: 8–12 óráig
Szerda: 8–12, 13–16.30 óráig
Péntek: 8–12 óráig

Fogorvos

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TISCHLER KRISZTI búcsúztatásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el.

A gyászoló család

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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