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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
2012. április 23-án Kajászó Község
Önkormányzata Képviselô-testületével
tartottunk együttes ülést. Az ülésen
nem volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselô.
Az együttes ülés napirendje
– a körjegyzôség 2011. évi költségvetésének módosítása;
– a 2011. évi körjegyzôségi beszámoló
megtárgyalása;
– a körjegyzôség megszûnésével Baracska és Kajászó önkormányzatai
közötti végelszámolás megtárgyalása.
Baracska képviselô-testülete
– az elôterjesztés szerinti 54 892 ezer Ft
bevételi és kiadási fôösszeggel 6 igen
szavazattal fogadta el a körjegyzôség
2011. évi költségvetésének módosítását,
– a körjegyzôség 2011. évi zárszámadását 54 414 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással hagyta jóvá, 6 igen szavazattal,
– a körjegyzôség 2011. évi december 31-ei megszûnésével kapcsolatos elszámolást 4 igen és 2 nem szavazattal fogadta el azzal, hogy az elszámolás alapját képezô 8 676 866 forint közös költségbôl – a volt baracskai jegyzô 2007-rôl 2008. évre áthúzódó ki nem vett szabadsága megváltási
összege – 289 237 forint levonásra kerüljön, és az így kapott összeg képezze a lakosságarányos elszámolás alapját. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Szûcs Norbert, nemmel szavazott:
Becsei Andrásné, Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.)
Kajászó képviselô-testülete
– a körjegyzôség 2011. évi költségvetésének módosítását 6 szavazattal nem
fogadta el, 1 igen szavazat volt,
– a 2011. évi körjegyzôségi zárszámadást 6 szavazattal nem fogadta el,
1 igen szavazat volt,
– a körjegyzôség 2011. évi december
31-ei megszûnésével kapcsolatos elszámolást 6 szavazattal nem fogadta el,
1 igen szavazat volt.
A Baracska-Kajászó Községek Körjegy

zôségének megszûnése miatti végelszámolásnál az elôterjesztés szerint
Baracska Község Önkormányzatát
3 179 050 Ft, Kajászó Község Önkormányzatát 754 968 Ft fizetési kötelezettség terheli, mely összegek a decemberi bérek és bérjellegû kiadások továbbá a körjegyzô és az aljegyzô munkaviszonyának megszûnésébôl adódó kifizetések, 2 db számla januári kiegyenlítése, Kajászónak járó ingóságok megváltása, valamint a körjegyzôséget
illetô januári bevételek egyenlegébôl,
a lakosságszám arányában kerültek kiszámításra.
Kajászó képviselô-testülete javasolta, hogy a körjegyzônek kifizetett szabadságmegváltásból 17 napot csak Baracska vállaljon, mivel a
körjegyzôség megalakulásakor en�nyi szabadsággal rendelkezett a baracskai jegyzô az elôzô évrôl. Arra a
baracskai részrôl elhangzott érvelésre, hogy a körjegyzôség megalakulása elôtt és megszûnése után is volt
feladata a körjegyzôséggel kapcsolatosan a jegyzônek, Kajászó képviselôtestülete nem volt tekintettel.
A körjegyzôségbôl adódó elszámolás
rendezése érdekében Baracska Község Képviselô-testülete 6 igen szavazattal utasította a polgármestert, hogy
– a körjegyzôség megalapításával kapcsolatos megállapodás, valamint a
körjegyzôség megszûnésének alapdokumentuma csatolásával – kérjen állásfoglalást a Fejér Megyei Kormányhivataltól a jegyzôi szabadság ügyében.
Április 26-án a soros képviselô-testületi
ülésen nem volt jelen dr. Mayer András
képviselô.
– Az SZMSZ-nek megfelelôen a polgármester tájékoztatást adott a két ülés
között történt eseményekrôl és a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról.
– Borsóné Molnár Szilvia könyvtáros írásos elôterjesztéséhez szóbeli kiegészítést fûzve számolt be a községi könyvtár 2011. évi munkájáról. A
könyvtár – a biztonsági megoldásokon
kívül – olvasósarokkal, 33 új kötettel és
egyéb technikai kiegészítôkkel bôvült.
– Az önkormányzat 2011. évi költség-

vetésének kiadási és bevételi fôösszege
279 618 ezer forintra, a körjegyzôségé
54 892 ezer forint bevételi és kiadási fôösszegre, a Faluház költségvetése
6 560 ezer forint bevételi és ugyanen�nyi kiadási fôösszegre lett módosítva.
– A Községi Önkormányzat 2011. évi
zárszámadását 275 237 ezer forint bevételi fôösszeggel és 263 121 ezer forint kiadási fôösszeggel, a körjegyzôség
zárszámadását 54 414 ezer forint bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszeggel,
a Faluház zárszámadását 6 415 ezer bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszeggel
hagyta jóvá a képviselô-testület. (Néhány tájékoztató adat: a tervezetthez
viszonyítva többletbevétel keletkezett
iparûzési adóból, építményadóból, s a
mûfüves pályát is többször vették bérbe
a labdarúgó sportot kedvelôk. Kiadási
oldalon a kötelezôen ellátandó feladatokat, a Szent László Völgye Kistérségi
Társulás keretében ellátott szakmai feladatok településünkre háruló költségének finanszírozását teljesíteni tudtuk.
Tartozásunk az Ercsi Egészségügyi Központ felé mutatkozik. A helyi civil szervezetek mûködését a 2011. évben létrehozott Civil Alapból pénzbeli és természetbeni támogatással segítettük. A helyi autóbuszjárat mûködtetése 1,8 millió forinttal került többe, mint ami év
elején betervezésre került. Befejezôdött
a játszótér megépítése, így esztétikus
kivitelû és biztonságos játékokon, kellemes, zöld környezetben játszadozhatnak a legkisebbek. Sajnos a menetközben ellopott hinták és gumitéglák beszerzése, helyrerakása közel 1,5 millió
forint többletköltséget jelentett, amit
más, a közösség számára hasznos célra lehetett volna fordítani, ha nem történik meg a károkozás. A fénymásoló
lízingdíjának csökkentési lehetôségére
több árajánlat beszerzésérôl született
döntés.)
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2011. évi költségvetése 57 338 ezer forint kiadási és
ugyanennyi bevételi fôösszegre lett módosítva.
– Az Intézményi Társulás 2011. zárszámadását 58 864 bevétellel és ugyanennyi kiadással hagyta jóvá a testület.
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(A bevétel a szolgáltató által fizetett
bérleti díjból, a kiadás nyomvonal és
rekonstrukciós javítás, beruházás miatt
keletkezett.)
– A testület felülvizsgálta 13/2006.
(VI.9.) Önkormányzati rendeletét és
úgy döntött, hogy azt nem módosítja.
Viszont megállapította, hogy a lakbérek m 2-enkénti díját növelni kell az infláció mértékével. Az egyes lakások bérleti díjai ennek megfelelôen kerülnek
módosításra.
– A hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítása miatt önkormányzatunknak is felül kell vizsgálnia a helyi
környezet védelmérôl, a közterületek és
ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló, többször módosított helyi rendeletét. Az elôterjesztés szerinti rendelettervezet tárgyalását további
pontosítások végett a következô ülésre
napolta el a testület.
– Jóváhagyásra került a 2012. évi közbeszerzési terv. Az önkormányzat
2012. évben közbeszerzési eljárást sem
árubeszerzés, sem építési beruházás,
sem szolgáltatás területén nem folytat
le. (Azaz nem tervez közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági eseményt.)
– Elfogadásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett munkáról szóló polgármesteri
beszámoló.
– Jóváhagyásra került az önkormányzat honlapjának kezelésére és karbantartására vonatkozó módosított vállalkozási szerzôdés.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját
és Közhasznú jelentését elfogadta a testület.
– A képviselô-testület elfogadta az Ercsi
Egészségügyi Központ mûködtetésének
hozzájárulásához meghatározott 2012.
évi összeg, valamint 2011. évi tartozás
megfizetésének ütemezését.
– Döntés született, hogy a május 31-éig
megtett képviselôi javaslatok alapján a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által a térség központi háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzéshez június 30-áig megfogalmazza észrevételeit a képviselô-testület.
– A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke – a testület korábbi döntésének megfelelôen –
írásos elôterjesztést készített a lejárt
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határidejû határozatok végrehajtásának ellenôrzésérôl. Az észrevételekre
tett azon javaslatra, hogy a feltárt hiányosságok miatt a képviselô-testület
írásbeli figyelmeztetésben részesítse a
polgármestert, igennel szavazott: dr.
Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia,
tartózkodott a szavazástól: Becsei
Andrásné, Szûcs Norbert. A szavazásban nem vett részt Boriszov Zoltán.
– Az önkormányzat képviseletét – 2011.
július 1. és 2012. február hó 29. közötti
idôszakban – ellátó alpolgármesteri tájékoztatóra (az elôzôvel egyezô szavazatokkal) a fenti határozat azzal került kiegészítésre, hogy a községet érintô tárgyalásokon, üléseken személyesen jelenjen meg a polgármester úr, ellenkezô
esetben helyettesítésérôl minden esetben gondoskodjon.
– A Polgármesteri Hivatal épületének
felújítására érkezett 3 árajánlat közül – a céginformációk és a tételes árajánlatok alapján – a képviselô-testület
a SIFTER-BAU Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t bízta meg a
munkálatok elvégzésével. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy kösse meg a céggel és a projekt építésének mûszaki ellenôri teendôit ellátó ÉPKONT-08 Kft-vel a vállalkozási szerzôdést. (Emlékeztetôül: a hivatal felújítása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott 38 140 358 Ft nettó összegû Európai Uniós támogatás része, amely
falumegújításra és fejlesztésre vehetô
igénybe a korábban benyújtott pályázatnak megfelelôen. A pályázati támogatásból már megvalósult a játszótér. A
hivatal felújítását az idén el kell végezni, hogy az arra vonatkozó támogatást
megkapjuk. Az önkormányzatot a felújítás – anyag és munkadíj – összegére
esô ÁFA terheli.
– A Bekes ügyvédi irodával véglegesítésre került a tanácsterem bérletére vonatkozó szerzôdés. Döntés született arról, hogy egyes ügyek önkormányzati
képviseletével az ügyvédi irodát bízza
meg a képviselô-testület.
– Megerôsítésre került az a korábbi határozat, hogy a Ráckeresztúri
Szélerômûpark csatlakozását az E-on
Zrt. baracskai állomásához csak abban az esetben támogatja a képviselô-
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testület, ha az Baracska közigazgatási
területén földkábellel kerül megoldásra.
– A kerékpárút megépítése kapcsán
egy ingatlant érintô problémák végleges rendezésére a képviselô-testület
300 000 Ft összeget biztosított a költségvetési tartalékkeret terhére.
– A testület megbízta a polgármestert,
hogy
• kérjen árajánlatot a fogorvosi rende
lôhöz mozgáskorlátozott feljáró készítésére;
• kérjen szakvéleményt, hogy a rekul
tivált 061-es helyrajzi számú terület
domb feletti részén – mely lekerítésre
kerülne – kialakítható-e komposztáló;
• a Bekes ügyvédi irodával készíttessen
elôterjesztést a következô testületi ülésre a 381 és 432. hrsz. ingatlan tulajdonjoga rendezésének lehetôségére;
• a Templom u. 35. számú ingatlan
elôtti járdaszakasz mellett az idei évben
végeztesse el az árokmélyítést valamint
a padka lenyesését.
– Az Aradi utca egy rövid szakaszának
járhatóvá tételére valamint az Országút
és Kossuth utca találkozásánál lévô önkormányzati ingatlanon elhelyezendô
kerékpártárolóra a költségvetésben
nincs tervezve fedezet, a képviselôtestület úgy határozott, hogy a félévi
költségvetési beszámolókor visszatér az
ügyek megoldásának lehetôségére.
– A zavartalan gépjármûforgalom biztosítása érdekében döntés született arról, hogy a Pozsonyi utca és a Petôfi
utca közötti, Petôfi közként ismert útszakasz mindkét iránya felöl megállni tilos tábla kerüljön elhelyezésre.
A képviselôt-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a táblák kihelyezésével egyidejûleg tájékoztassa a lakosságot és a rendôrséget a forgalmi rend
változásáról.
Zárt ülésen
– az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. Felügyelô Bizottságába delegált tag jóváhagyásáról született
döntés;
– ismertette a polgármester azt a védô
nô által készített környezettanulmányt,
melyet korábban gyermekvédelmi ügyben kért a testület.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Beharangozó

A falunapig elkészülhet
Különbözô rendezvényeken
és reklámok láttán sokszor
csodálkozhattunk már rá
az ember nagyságú, szalmából vagy rongyból valamint
egyéb segédanyagok felhasználásával készített bábukra; melyek lehetnek vidám,
morcos, katonás vagy lezser
kinézetûek, népies, divatos,
bohókás öltözékbe bújtatottak, szerények vagy gazdagon
sminkeltek, öregesek vagy fiatalosak, mindenképpen felhívják figyelmünket, mosolyt
csalnak arcunkra, vidámmá
tesznek bennünket.
Ilyen bábuk készítésére hívom fel azokat – gyermekeket és felnôtteket, családokat, baráti társaságokat – akik kreativitásukat,
ötletességüket ezen a téren is
ki szeretnék fejteni és alkotásukat szívesen mutatják be
a falunapra ellátogatóknak,
hogy ezzel is fokozzák a jó
hangulatot.
A bábuk úgy készüljenek,
hogy a szabadban egy osz-

lophoz támasztva vagy rögzítve, esetleg székre ültetve
kiállíthatók legyenek.
A közönség által legsikeresebbnek talált bábu készítôje
jutalomban részesül.

A különbözô iható folyadékok PET palackjai egyre színesebbek, hogy a kupakokról ne is szóljak. A palackok
célszerûek, mert kiürülésük után nem kell azok vis�szaváltásával foglalkozni, eldobhatóak. De nem mindegy hova! Lehetôleg
használjuk ki a házhoz
menô szelektívgyûjtés
lehetôségét, vagy a

Fotó: http://palocprovence.blogspot.com

2012. július 14-én kerül megtartásra Baracska
20. – jubileumi falunapja.
A programok szervezése folyamatban van.

szelektív
gyûjtôszigeteken
elhelyezett konténerekbe helyezzük azokat!
Az interneten böngészve
bukkantam rá néhány ötletre, amihez az üres PET palackok valamint kupakok
használhatók fel. Pl. a palackok alsó részét levágva egy
virágformát kapunk, amit
ha nem színes, akkor lefesthetünk, díszíthetünk és zsúrokra, bulikra girlandot készíthetünk belôle. A kupakokból különbözô tárgyakat, képeket formálhatunk,
akár egy vékony farostra
vagy kartonlapra felrögzítve, ragasztva.
Te r m é s z e t e sen az egyéni
elképzelések lehetôsége határtalan.
Ezért ugyancsak a falunapon történô kiállításra várom a PET palackból és kupakból készül ötletes tárgyakat és képeket. A legötletesebb, legkülönlegesebb alkotás készítôje jutalomban részesül.
Az alkotások leadási ideje
júliusban lesz, az idôpont a
következô Kidobolóban kerül közlésre.
Becsei Andrásné

FA LU H Á Z B Ó L J E L E N T J Ü K
„SZEVASZ” ifjúsági tábor
Ebben az évben június 16-án lesz az
iskolai ballagás, 18-án hétfôn már
a nyári szünet veszi kezdetét.
A diákok persze örülnek, és élvezik a
„szabadságot”, de a szülôknek sokszor nagy gondot jelent, hogy gyermekeikre hogyan vigyázzanak, amikor
még nem tudja kivenni a szabadságát.
Ezen probléma megoldásaként jöttek
létre a napközis táborok. Ez lesz a hatodik év, hogy táboroztatunk gyerekeket.
Néhány alkalommal más településekre

is átvittük ôket, ez volt a Tiszta Forrás
vándortábor idôszaka, de Baracskán
ez már a harmadik lesz. A Tiszta Forrás tábor, és most a SZEVASZ tábor
szisztémáját hat évvel ezelôtt találtam
ki, és bevált a rendszer. A táborlakók
kb. egyforma létszámú és összetételû
csoportokban egész héten pontszerzô
versenyeken, foglalkozásokon vesznek
részt. Kialakul bennük egyfajta közösségi csapatszellem, küzdeni, bizonyítani akarás. Minden nap különbözik
a másiktól, mindig történik valami új,

érdekes dolog. Most is így tervezzük,
és június 18-án öt napra meg is nyitja
kapuját a „SZEVASZ ifjúsági napközis
tábor”.
A nevet a „SZEVASZ” a Baracskai
Faluházért Közhasznú Alapítványtól
kapta, amely az Önkormányzat civil
pályázatán nyert támogatást a táborhoz.
Meg kell említenem, hogy rengeteg
önkéntes munka segíti a tábort minden
évben, ami nélkül nem is tudnánk ilyen
alacsony költséggel megvalósítani.
Köszönet érte!
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@Kukacoskodjunk@
A Faluházban ingyenes számítógépes
tanfolyamot tartunk június 19-tôl.
A jelentkezések már megtörténtek,
most a csoportbeosztásnál tartunk.
Többen
leszünk,
mint
amire
számítottam, aminek nagyon örülök!
Persze, ha valaki nem bírja ki egy kis
számítógépes tanfolyam nélkül, még
szívesen látjuk…
Falunap
Ebben az évben lesz a 20. Falunap
Baracskán. Nagy erôvel folynak az
elôkészítô munkák, és – mint minden
évben – most is szívesen fogadjuk
az önkéntes felajánlásokat, mint pl.
tombola tárgyak, kézmûves termékek,
bemutatók, pénzbeli és természetbeni
felajánlások, ötletek, segítségek. Elôre
is köszönjük!
A Falunapon családok vagy baráti társaságok vegyes csapatai egész
napos
pontgyûjtô
versengésben
vehetnek részt. Annál nagyobb esélye van egy csapatnak, minél vegyesebb az összetétel, ugyanis olyan
versenyszámokat
állítunk
össze,
amelyek különbözôségei miatt hol
a férfiak, hol a nôk, hol a gyerekek
bizonyulnak mindig ügyesebbnek.
A nap egyes szakaszaiban versenyszámokban bizonyíthatják ügyességüket. Annyit elárulok elôre, hogy
már a hôlégballonnál is lehet pontokat gyûjteni, érdemes korán odaérni!
Tudjuk ugyanis, hogy a hôlégballon
csak a reggeli órákban tud felszállni
a nagy meleg miatt. Aki esetleg nem
emlékszik, vagy nem volt ott az elmúlt években, annak elárulom, hogy
ehhez érdemes korán felkelni!
4–6 fôs csapatok jelentkezését várom,
egy igazán jó hangulatú, könnyed, vidám, játékos versengésre. A csapatok
még a Falunap elôtt megtudják a versenyszámok többségét, hogy fel tudjanak készülni bizonyos feladatokra. Jelentkezni lehet a Faluházban személyesen hétköznap délután 3 és 7 óra között,
e-mail-ben a faluhaz@baracska.hu
címen, vagy a 06-30 518-0587-es telefonon, a megjelenés napjától egészen
július 11-ig, mert 12-én, csütörtökön
lesz az eligazítás a csapatoknak.
Vasvári Béla
Faluházigazda

Faluház, Iskola
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I S KO L A
Nemrég kezdôdött a 2011–2012-es tanév, s mire soraimat olvassák, lassan véget
is ér. Írásomban szeretnék beszámolni a 2. félév programjairól, eredményeinkrôl,
egy-egy problémáról.
A 2. félév egyik legkedveltebb programja a február 11-én megrendezett Farsangi bál volt, mely Szôlôsyné
Nagy Melinda DÖK vezetô összefogásával remekül sikerült. Ismét maximálisan támaszkodhattunk a szülôk
segítségére, akik nemcsak erejükkel segítettek, hanem felajánlásaikkal, torták, sütemények ajándékozásával is. Nélkülük ezek a rendezvények nem mûködnének! Pedagógusaink aktív részvételével a gyerekek remek hangulatban tölthették a szombati délutánt. A baracskai pékség tulajdonosa Gyócsi József ismét ingyenesen biztosította a szendvicshez a
kenyeret. Bekker Ádámné „100-as
Zsuzsi” jelentôs mennyiségû tombola tárgyat adományozott a gyerekeknek. Czamber Krisztián Pálesz
Fannikáék „nagybácsija” az egész rendezvény alatt ingyen szolgáltatta a zenét. Mindenkinek köszönet, aki valamilyen módon is hozzásegített bennünket a sikerhez!
Február 14-én Nyárainé Boromisza
Klára szervezésével megvalósult a „Valentin-napi szívküldi”. Klárika több éve
remekül megbírkózik ezzel a feladattal,
s ez a nap fergeteges hangulatúvá válik
minden évben.
Február 16-án volt az alsós olvasási verseny, melyet Borsóné Molnár Szilvia
munka közösségvezetô szervezett és
bonyolított le. Erre az alkalomra meghívtuk Eszenyi Károlyné nyugdíjas pedagógust, aki boldogan fogadta el meghívásunkat, eredményes versenynek lehetett tanúja.
Március 15-ei ünnepi mûsort Borsó
né Molnár Szilvia vezetésével a 4.
osztályosok adták. Színvonalas, szép
mûsorukért sok elismerô szót kaptunk.
Megtörtént a leendô 1. osztályosaink
beíratása is. Jelenleg 28 fô. Ebbôl 5 fô
kajászói lakosú kisgyermek. A tanítónô
Borsóné Molnár Szilvia lesz. Ebben az
évben változatos programokkal készültünk a szülôk és gyermekek fogadására.
Ezek a következôk voltak:

• 2012. február 27., hétfô
Tanítónô látogatása az óvodában
• 2012.március 5., hétfô, 17 óra
Tájékoztató szülôi értekezlet az iskolában
• 2012. március 21. szerda
Nyílt nap a 4. osztályban
• 2012. március 23. péntek
Csalogató-Kézmûves foglalkozás
• 2012. április 11., szerda, 8–16-ig
Beíratkozás az 1. évfolyamra
• 2012. április 12., csütörtök, 8–18-ig           
Beíratkozás az 1. évfolyamra
Az év 4. Kézmûves foglalkozása március 30-án pénteken volt, amit pedagógusaink tartottak Kremnitzky Dóra vezetésével.
Április 11-én volt a Költészet Napja alkalmából megrendezett versmondó
verseny a felsô tagozatosok részére, melyet Vranekné Járányi Csilla szervezett
és bonyolított le.
Április 21-én államilag elrendelt munkanap volt. Az alsós osztályokban a 3.
4. óra keretében udvartakarítás, kertszépítés volt, melyet a kicsik igen nagy
lelkesedéssel végeztek a tanító nénik
vezetésével.
Április 25-én szinte minden középiskola megküldte a 8. osztályosok
felvételérôl vagy elutasításáról szóló
jelentést a jelentkezôknek és az általános iskolának. A felvételi eljárás adminisztrációját iskolánkban a 8. osztály
osztályfônöke Gráczer László lelkiismeretesen és gondosan végezte.
Papírgyûjtés lebonyolítását Németh István végezte. Ismét nagy mennyiségû
papírhulladékot sikerült összegyûjteni,
melyben nemcsak a gyerekek remekeltek, hanem a szülôk is.
A gyûjtést mindig versenyszerûen szervezzük. Eredmények:
Alsó tagozat:
Felsô tagozat:
1. helyezés: 4. oszt. 1. helyezés: 6. oszt.
2. helyezés: 3.b oszt. 2. helyezés: 5. oszt.
3. helyezés: 1. oszt. 3. helyezés: 7. oszt.
2012. április 26-án volt a Népmesék,
népmondák 3 hetet meghaladó projekt
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megvalósulásának záró vetélkedôje,
mely TÁMOP 3.1.4. 08/2-0102 kódszámú: A kompetencialapú oktatás 5 éves
fenntartási idejében kötelezô feladatvállalásunk volt.
A projekt 2012. április 2-tól 2012. április 26-ig tartott. A projekt vezetôje
Simon Judit volt, aki 5. osztályosaival
vállalta és ölelte fel ezt a témát. A projekt tervét is ô készítette, a megvalósításban több pedagógust is bevont.
A vetélkedôn Becsei Andrásné alpolgármester asszony és Pölöskeiné
Máté Valéria védônônk is jelen volt. A
versenyzô tanulóink szülei is tiszteletüket tették, melyet ezúton is köszönök.
Anyukák, nagymamák finomabbnál,
finomabb süteményekkel kedveskedtek
a gyerekeknek. Értékes szép délutánt
töltöttünk együtt.
Anyák-napi ünnepséget két osztály tartott az 1. és a 3.a. (Homoki Zsuzsanna
és Szôlôsyné Nagy Melinda)
Alsó tagozatosok számára Homoki
Zsuzsanna helyesírási versenyt szervezett május 4-én.
Elôzô cikkemben megosztottam az olvasókkal azt a problémát, mely az iskolában folyó étkezések során volt tapasztalható. Örömmel írom, hogy érdemes volt tollat fognom, érdemes volt
a szülôket megkeresni, mert a gyerekek
sokkal jobban étkeznek és nem találunk azóta úton-útfélen eldobott ételt.
Köszönet a felnôttek segítségéért!
Étkezônk is megújult, új terítôket vettünk, a Tavaskert Fogadó pedig szép,
új tálcákkal kedveskedett húsvéti ajándékként a gyerekeknek.
Remekül mûködik az ún. gyümölcsprogram, mely már 3. éve tart. Az alsó
tagozatos gyerekek naponta kapnak térítésmentesen 1 db almát, körtét, vagy
2 dl-es szívószálas 100%-os gyümölcslevet, vagy újabban sárgarépa golyót.
A szállító a jó együttmûködés eredményeként 20 000 Ft értékben sporteszközöket ajándékozott iskolánknak
(kézilabdákat, focilabdákat és tollaslabdákat).
Az Apáczai Tankönyvkiadó hûségjuta
lomban részesítette iskolánkat: 33 645
Ft összegû könyvjutalmat kaptunk,
mely az iskolánk könyvtárát gazdagítja majd.
Véget ért az ercsi uszodában az úszásoktatás. Ebben a tanévben már három

Iskola
osztály vett részt 10 alkalommal, a 3.a,
3.b és 4. osztályosok. Az úszás tandíját
279 300 Ft-ot az iskola vállalta magára,
míg az utazás költségéhez 150 000 Ftos támogatást nyújtott a baracskai Önkormányzat, mert a tanulók szállítása a
Kistérségi busszal történt.
Intézményünk élt azzal a lehetôséggel,
hogy pályázatot nyújtott be az
„Erzsébetprogram” keretében meghirdetett táborozási pályázatra iskolai csoportok számára. 30 fô tanulóval (3 csoport) és 3 fô kísérô pedagógussal jelentkeztünk. Nyárainé Boromisza Klára, Marton Gabriella és Simon Judit
kollégáimnak köszönöm, hogy szívesen felvállalták ezt a feladatot, segítettek abban, hogy a pályázatot idôben
beadhassuk. A pályázattal kapcsolatos
adminisztrációs munkámat Adorjánné
Vadas Katalin gyermekvédelmi felelôs
segítette. A pályázat eredményérôl a
tanévzáró ünnepélyen biztosan fogok
szólni.
Szomorúan tapasztaljuk a pubertás korban megkezdett dohányzást, alkoholfogyasztást, mely olykor sajnos a szülôk
tudtával történik! Szerencsére a nemdohányzók védelmében hozott törvény
segítségével sikerül visszaszorítanunk a
„dohányzó gyermekeink” megkezdett
káros szenvedélyét.
Mivel közoktatási intézményben és annak területén egyáltalán nem szabad
senkinek sem dohányozni, így kötelezettségünknek eleget téve, szabályzatot
alkottunk, illetve az iskola épületére,
kerítésre több helyen kifüggesztettünk
„dohányozni tilos” táblákat, melyekbôl
sajnos többet elloptak.
Április hónaptól, a nap 24 órájában
rendszeresen ellenôrzik az iskola környékét a Gárdonyi Rendôrkapitányság
munkatársai. Annál is inkább szükséges az állandó ellenôrzés, mert ismét
elkezdôdtek a szándékos rongálások,
ablakbetörések, graffiti firkálások, és
a fôépület vakolatának szándékos leszedése. Az elkövetôk súlyos büntetésre
számíthatnak, amennyiben tetten érik
ôket!
A Gárdonyi Rendôrkapitányság részérôl
2 fô tartott elôadást 2012. május 18-án
pénteken 7. és 8. számára, a 12–14 éves
korosztályt érintô bûncselekmények áldozattá válásával és elkövetôi magatartásával kapcsolatos jellemzôkrôl.

2012. június
Május 19-én 6. és 7. osztályos tanulókból álló 8 fôs csapat képviselte iskolánkat Ercsiben az Olimpiai vetélkedôn,
melyre Németh István készítette fel
a gyerekeket egész évben. A verseny
eredményérôl késôbbiekben tudok írni.
Május 30-án, szerdán volt az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezésében az Országos Kompetenciamérés, alapkészségek mérése
minden 4.,6. és 8. osztályos tanulónk
részvételével. Iskolai koordinátor:
Moharosné Benkô Ágnes. Örömmel
írom, hogy a 2011. évben végzett Országos Kompetenciamérés eredményei
a tavalyi 8. osztály tekintetében, mind
matematikából, mind szövegértésbôl a
2010-es évhez képest javulást mutatnak.
Matematikából a 8. osztály telephelyünkön mért eredménye az országos
átlagnál picit gyengébb, viszont a községi általános iskolák átlagánál jobb.
Szaktanár Simon Judit volt.
Szövegértésbôl a 8. osztály telephelyünkön mért eredménye az országos
átlagnál picit gyengébb ,községi általános iskolák átlagánál jobb. Szaktanár
Székely Miklósné volt.
Egyértelmûen annak tudom be a javulást, hogy ez az osztály már részt vett
a kompetencia alapú oktatásban, mivel
2009-ben, amikor 6. osztályosok voltak, a felmérés során gyengén teljesítettek.
Továbbra is ebben a szellemben folytatjuk a nevelô-oktató munkát, hiszen
a kompetencia alapú oktatás meghozta azt a várt javulást, amiért egyáltalán
belekezdtünk.
Az alábbiakban ismertetem a tanulmányi versenyeken való részvételünket.
1. osztály
Felkészítô: Homoki Zsuzsanna
• Házi olvasási verseny
1. Szabó Tamás
• Házi helyesírási verseny
1. Kecskés Andrea
2. Winkler Vivien, Kovács Míra
3. Méri Kata
2. osztály
Felkészítô: Vranekné Járányi Csilla
• Házi olvasás verseny
1. Papp László

2012. június
•H
 ázi helyesírási verseny
1. Ferenc-Csibi Nóra
2. Angyal Dorina
3. Horváth Celina
•V
 ajda János Szavalóverseny – Vál
4. Horváth Celina
•B
 endegúz-Nyelvész megyei tanulmányi verseny
5. Ferenc-Csibi Nóra
•B
 endegúz levelezôs országos döntô
34. Ferenc-Csibi Nóra
•K
 enguru Nemzetközi Matematika
verseny
Felkészítô: Kárpáthegyi Józsefné
(megyei 268 fôbôl)
15. Horváth Celina

Iskola
4.osztály
Felkészítô: Borsóné Molnár Szilvia
• Házi olvasási verseny
1. Nagy Anikó
2. Szabó Dorina
3. Molnár Krisztián
• Házi helyesírási verseny
1. Kertmegi Borbála
2. Szabó Dorina
3. Nagy Anikó
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(országos 1648 fôbôl):
94. Németh Nóra 6. oszt.
(országos 2519 fôbôl):
133. Birgány Károly 5. oszt.
(országos 2917 fôbôl):
170. Molnár Levente 6. oszt.
• MOZAIK Tanulmányi verseny
– országos döntô
19. Vékony Vanda 6.oszt.
• MOZAIK Tanulmányi verseny
– országos döntô
Felsô tagozat
Felkészítô: Moharosné Benkô Ágnes
Bendegúz levelezô országos tanulmá(868 fôbôl) 44. Vékony Vannyi versenyeink összesítése még  folyada 6. oszt. angol nyelvbôl
matban.
• Nyelvész  megyei döntô                   
• Vajda János Szavalóverseny – Vál               
Felkészítô: Vranekné Járányi Csilla
Felkészítô: Székely Miklósné
21. Vékony Vanda 6. oszt.
3.a osztály
2. Sándor Anita 7. oszt.
• Költészet napja-házi verseny
Felkészítô:Szôlôsyné Nagy Melinda
• Nyelvész  megyei döntô
1. Vékony Vanda 6. oszt.
•H
 ázi olvasási verseny
22. Futó Dániel
2. Kecskés Barbara 6.oszt.
1. Görcs Emese
27. Molnár Fanni
• Simonyi Zsigmond megyei helyesírá2. Fejes Dorottya
• Versmondó országos döntô – Veszpsi verseny
3. Winkler Máté
rém Eredményhirdetés folyamatban.
11. Vékony Vanda 6. oszt.
•H
 ázi helyesírási verseny
Sándor Anita
1. Dombi Gergô
• Költészet napja-házi verseny
Következô események, programok:
2. Fejes Dorottya
1. Sándor Anita 7. oszt.
• A tavasz legjobban várt eseménye
3. Görcs Emese
2. Gyulai Fruzsina 7. oszt.
a június 1-jén pénteken délelôtt is•V
 ajda János Szavalóverseny – Vál
3. Molnár Fanni 7. oszt.
kolánkban megrendezésre kerülô
Külön díj: Dombi Gergô
2 . Szilágyi Korina 5. oszt.
Gyermeknap lesz. 8 órától 12 óráig
•T
 riáda matematika verseny – Agárd                  
3. Bagdi Zsófia 5. oszt.
tart, ahol sok-sok meglepetésben réFelkészítô: Moharosné Benkô Ágnes
különdíj Csepke Éva 5. oszt.
szesülnek majd a gyerekek. Erre az
(46 fôbôl) 4. Fejes Dorottya
• Kémia verseny                    
alkalomra szeretettel hívunk és vá•M
 atematika verseny – Kempelen
Felkészítô: Simon Judit
runk minden segítô szülôt! A munNapok, Pázmánd
Vörösmarty Mihály
kát a DÖK vezetôje Szôlôsyné Nagy
(31 fôbôl) 3. Fejes Dorottya
Gimnázum – Érd
Melinda fogja össze.
•K
 enguru Nemzetközi Matematika
23. hely (47 fôbôl) Gémes Balázs
• Június elsô   hetében 1 napos tanulverseny
8. oszt.		
mányi kirándulások lesznek.
(megyei 332 fôbôl)
• Természettudományi vetélkedô
• Utolsó tanítási nap: június 13. szerda
14. Fejes Dorottya
Vörösmarty Mihály Gimnázum –
(Ballagási fôpróba, Bolondballagás –
Kápolnásnyék
a 8. osztályosok fél 9-kor indulnak a
3.b osztály
11. 3 fôs csapat: Gémes Baközség utcáin, bankett)
Felkészítô: Moharosné Benkô Ágnes
lázs 8. oszt., Winkler Attila 7.
• Június 14. csütörtök: tanítás nélkü•H
 ázi olvasási verseny
oszt., Sándor Anita 7. oszt.
li munkanap
2. Komáromi László
• Matematika verseny
• A szorgalmi év utolsó napja: június
•T
 riáda matematika verseny – Agárd
Petôfi Sándor Általános Iskola –
15. péntek (tanítás nélküli munka(46 fôbôl) 5. Landerberger Ábel
Ráckeresztúr
nap)
•K
 enguru Nemzetközi Matematika
(6 iskola közül) 3. 5. oszt. csa• A napközis tanulók számára felügyeverseny
pata: Birgány Károly, Juraszkó
letet biztosítunk (június 14–15., 8–16
(megyei 332 fôbôl)
Péter, Gladics Gellért
óráig, igény szerint)
13. Novoth Julianna
• Gyors ész hamar kész verseny – Ercsi • Ballagás, tanévzáró ünnepély: június
•M
 OZAIK Tanulmányi verseny- or(7 iskola közül)
16. szombat 9 óra
szágos döntô
3. 6. oszt. csapata: Vékony Van• Hagyományos  sporttábor a Balaton(1231 fôbôl) 27. Fejes Dorottya 3.a
da, Németh Nóra, Kecskés Barbara
nál: június 25–29-ig. 		
– anyanyelvbôl
• Kenguru Nemzetközi Matematika
Szervezô, kísérô tanár: Sulyok Zol(1770 fôbôl) 63. Fejes Dorottya 3.a
verseny
tán
– matematikából
(országos 1505 fôbôl):
Kárpáthegyi Józsefné
102. Bagdi Dávid 8. oszt.
igazgató
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Óvoda, Egyház

2012. június

ÓVODA

Bóbita Krónika
Május,
mosolygó,
békák torkát
megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresnyét!
Csanádi Imre: Májusdícsérô
Idén tavasszal is megérkezett
a konténer az óvoda udvarára, hogy a gyerekek, és szüleik megtölthessék papírhulladékkal. A hulladékkezelô
cég kérésére a PET palackokat tisztán összetaposva,
mûanyagzsákokban
gyûj
tött ük. Az összegyûjtött
hulladékért kapott összeget
idén is az óvoda eszköztárának fejlesztésére fordítjuk.
Ezúton is megköszönjük a
szülôk közremûködését.
Május 4-én ismét nagy sürgésforgás volt az óvodában.
Délután 17 órakor került
megrendezésre a Táncház,
amikor a néptáncra járó gye-

rekek megtartják az évzáró bemutatójukat. A gyerekek izgatottan készülôdtek;
a fiúk elegánsan várakoztak, amíg a lányok felvették
a kékfestô szoknyát, és a kis
köténykét. A szülôk, rokonok elfoglalták a helyüket,
a gyerekek pedig széles mosollyal táncolták és énekelték végig a mûsorukat. A Piroska néni által összeállított
és vezetett bemutatón minden gyerek megmutathatta milyen sok népi játékunk
van, milyen élmény táncolni,
és milyen gazdag a népi mi
kultúránk. Kellemesen kifáradtak, jólesett a sok finomság, ami a szülôk jóvoltából

került a szépen megterített
asztalra. Lassan elfogytak a
kekszek, kiürültek a poharak, és hozzákezdhettünk a
kis tavasztündérek elkészítéséhez. A kézmûveskedésben
aktívan segítettek anyukák,
apukák, nagyszülôk; szab-

tak, vágtak, hímeztek, varrtak. Szebbnél szebb tündér
bábok kerültek ki az ügyes
kezek közül. S amíg mindenki el nem készült egy mesét
hallgathattak meg a gyerekek Fábián Éva elôadásában.
De itt még nem ért véget a
nap, hiszen Piroska néni
minden évben táncba hívja
a szülôket is. Akadt is vállalkozó kedvû szülô, nagyszülô,
nem is egy; és még akkor
sem ijedtek meg, amikor az
óvó nénik egy moldvai táncot tanítottak meg nekik és
a gyerekeknek. Szép élményekkel, egy tavasztündér
bábbal, és kellemes fáradsággal indult haza mindenki.

Mészárosné Giricz Marianna

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
A húsvét utáni idôszak kiemelkedô ünnepei
Május 20. Urunk mennybemenetele
Május 27. Pünkösd – A Szentlélek eljövetelének ünnepe
Húsvétkor Jézus nem erre az életre támadt
fel, hanem új, átváltozott életre. A következô
negyven napon úgy tûnik, mintha csak éppen
érintené a földet, de már elmenôben van. Azt mondja, hogy
elmegy, de visszajön hozzánk. A Szentlélek által ô él az Egyházban. ô bennünk és mi Benne – a Szentlélekben. Így lesz
a miénk az a szeretetteljes viszony, mely ôt az Atyához fûzi.
Június 3-án, Szentháromság vasárnapján egyházmegyei zarándoklat lesz Máriaremetére.
Június 10-én, Úrnapján a 8.30-kor kezdôdô szentmise kere-

tében elsôáldozás lesz templomunkban.
Nagy örömmel készülünk erre az ünnepre, mert a gyermekek rendszeresen járnak hittanra, szentmisére, sôt a szentmisén az oltár körül szolgálnak. Sokat jelent számukra, ha
szülôvel, nagyszülôvel jöhetnek. Az ô példaadásuk a legfontosabb számunkra! Akkor értik meg igazán, hogy itt valami rendkívül fontos dologról van szó, ha az a felnôttek, a
szüleik számára is fontos. Amikor látják szüleiket a szentmisén, vagy a Szentírás szavain elmélkedni, gondolkodni,
akkor látják, hogy ez bizony nem mese…
Az egyházmegye, az egyházközség programjai a hirdetô
táblán olvashatók. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, mert
sok értékes elôadásra, eseményre várják az érdeklôdôket!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

2012. június

9

Egyház

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: 06-22/ 454-200; 06-30/ 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Kedves Olvasó! Rövid szünet után ismét híradással
jelentkezem, melyben vis�szatekintve szeretném sorra venni eddig eltelt fontos
eseményeinket, majd pedig
elôre nézve a nyár néhány
alkalmáról kívánok tájékoztatást adni.
Február derekán Magyarországon immáron ötödik alkalommal került sor a házasság hete megrendezésére,
mely a divatos Valentin-nap
környékén minden évben
egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek
figyelmét. Mai világunkban

dezvénysorozathoz csatlakoztunk azzal, hogy egy igehirdetést szenteltünk ennek
a kimeríthetetlen témának,
melyre külön meghívtuk a
hittanos gyermekek szüleit.
Tavasz kezdetén hittanos
rajzpályázatot hirdettünk a
családos istentiszteleteken
rendszeresen részt vevô, hittanfoglalkozásra járó gyermekek között. Elsô alkalommal hét rajz érkezett,
melyek készítôi Radványi
Regina, Pál Regina, Vadas
Kata, Németh Nóra, Zónai Patrik, Kruchió Gergô
és Csepke Martin voltak.
Vállalkozó kedvüket 1–1

mint Németh Nóra (fuvola), Radványi Regina (gitár) és Pál Regina (gitár)
közremûködésével köszöntöttük az édesanyákat.
Baross Miklós gondnok vezetésével, gyülekezeti tagjaink részvételével rendszeresen folytatódik a templomkert rendben tartása. A
temetôben is több alkalommal igyekeztünk rendet tenni. Jó a közös munkában is
látni és megtapasztalni az
összetartozást.
Pünkösd ünnepén idén hat
fiatal tett bizonyságot évközben szerzett tudásáról,
majd pedig konfirmációi fo-

„Jézus, aki felvitetett tôletek a mennybe, úgy jön el,
ahogyan láttátok ôt felmenni a mennybe.”
(Apostolok Cselekedetei 1,11)
nem lehet elégszer hangsúlyozni a család megtartó erejének jelentôségét. A
család alapja pedig a házasság, amely Isten csodálatos
ajándéka és gondoskodása
az ember számára, melyben
a felek megtapasztalhatják
a feltétel nélküli szeretet, a
hûség és az ôszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasság
hete olyan széles körû összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
Nyíltan beszél a házasság
mindennapi
valóságáról,
örömeirôl és feszültségeirôl.
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat.
Ehhez a nagyszabású ren-

könyvvel jutalmaztuk. A rajzok templomunk elôterében
megtekinthetôek.
Továbbra is folynak két heti
rendszerességgel a családos istentiszteletek. Húsvét
ünnepén különösen is szép
számmal vettek részt az istentiszteleten gyermekek és
szüleik.
Május közepén az Országházat látogattuk meg gyülekezetünk
családos-körével. Mindannyiunk számára nagy élményt jelentett belülrôl is látni hazánk
„elsô” épületét, koronázási jelképeinket, miközben
idegenvezetônk fontos és érdekes információkkal látott
el bennünket.
Anyák napján a felsôs hittanosok néhány hûséges tagja szolgált: Csepke Martin gyönyörû szavalatával (Mécs László: A királyfi három bánata), vala-

gadalmat. Erre az alkalomra korábbi szokásunkhoz híven most is meghívtuk azokat, akik valamilyen kerek
évfordulóval ezelôtt tettek
ígéretet Istennek (!), hogy
egész életükben ôt igyekeznek követni. (Ez sajnos sokaknál azóta is csupán ígéret maradt.) Ezen az ünnepi istentiszteleten köszöntöttük Mátyási Gyula testvérünket, aki az elmúlt
hat esztendôben presbiterként szolgált gyülekezetünkben, s akit kiemelkedô
segítôkészségéért a presbitérium tiszteletbeli presbiterré
fogadott.
A visszatekintés után tekintsünk elôre. A nyár a vakáció, a pihenés és a táborok
ideje. Idei nyári hittantáborunk idôpontja: július 2-6.
Ezt követô vasárnap (július
8.) pedig családi istentiszte-

lettel zárjuk a tábort és az
idei hittanévet, mely alkalmon gyermekeink azt is bemutatják, mit tanultak a táborban.
Augusztus 13-17. között
második alkalommal rendezi meg a Vértesaljai Református Egyházmegye a
VIFI-t, melyre az egyházmegye fiataljait (10–18
év) várják közös táborozásra
Balatonfûzfôre.
Gyülekezetünkbôl
tavalyi résztvevôk mellett új
érdeklôdôk is jelentkeztek.
E két nyári alkalommal kapcsolatban érdeklôdni, és
azokra jelentkezni a kiadott
jelentkezési lapokon, valamint a Lelkészi Hivatalban
lehet.
E sorokkal kívánok gyülekezetünk, családom és a
magam nevében mindenkinek Istentôl megáldott nyarat, pihenést! Áldás, békesség!
Dombi Ferenc
lelkipásztor

Kapcsolat
Istennel
Vértesaljai IFjúságI Tábor
augusztus 13–17.,
Balatonfûzfô
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Hétköznapi kémia

T

avasz lévén, elkezdôdtek
a munkák a kertekben.
A veteményezés, öntözés,
betakarítás mellett szükségessé válik felvenni a harcot
a különféle kártevôkkel és
gyomokkal.
Peszticideket, magyarul nö
vényvédô szereket feltételezések szerint az idôszámítás
elôtti V. századtól használ az
emberiség. Elsô ilyen anyagok a kén, az arzén, a higany
és a nikotin lehettek.
A modern peszticidek több
millió ember életét mentik meg: a segítségükkel ki
lehet irtani a betegségeket
terjesztô rovarokat, növelni lehet a megtermelt élelmiszer mennyiségét. Nélkülük hatalmas mennyiségû
mezôgazdasági
terményt,
építôanyagot,
történelmi
tárg yi emléket, mûalkotást

és más fontos anyagot veszítenénk el. Az életünk kényelmetlenebb lenne az alkalmazásuk nélkül.
Ugyanakkor helytelen használatuk komoly környezeti problémát okoz. Túl sok
anyag kijuttatása a hasznos élôlényeket is elpusztítja, megbontja a ragadozó-áldozat fajok közötti természetes egyensúlyt, és a legtöbb kártevônél rezisztenciát alakít ki a vegyszerekkel szemben. Ezen túl egy
részük csak nagyon lassan
bomlik le, így maradványaik
megtalálhatóak a tápláléklánc minden tagjában, így az
emberekben is. Felhalmozódásuk betegségeket, fejlôdési
rendellenességeket okozhat.
A kártevôk elleni kémiai védekezés modern idôszaka
1934-ben kezdôdött, ami-

(9. rész)

kor a svájci vegyész, Paul
Müller felfedezte a DDT
(diklór-difenil-triklór-etán)
rovarölô tulajdonságát. A
DDT-t Svájcban 1939-tôl
a burgonyabogár irtására
használták, és 1943-ban került kereskedelmi forgalomba. A II. világháborúban is
fontos szerepet kapott.
Nagyszerû
találmánynak
látszott. Olcsó, stabil, olajban és vízben egyaránt oldódik, és könnyen szétszórható. Permetezték a
mezôgazdasági terményekre, a házakra, az emberekre
és háziállatokra. Az egész világon használták a rovarok
elleni küzdelemben. Feltalálója 1948-ban Nobel-díjat
kapott.
A peszticidek – közöttük is a
DDT – alkalmazásának köre
az 1950 – es évektôl rendkívül gyorsan nôtt. Nem kellett azonban sok idônek eltelni ahhoz, hogy megjelenjenek a rezisztens rovarok,
minek köszönhetôen egyre nagyobb és nagyobb dózisokat kellett kijuttatni.
Amit pedig a „csodaszer”
legkedvezôbb tulajdonságának véltek – nem illékony és
a természetben hosszú ideig nem bomlik le – rendkívül hátrányosnak bizonyult,
hiszen a kipermetezett DDT
a talajvízzel a folyókba és a
tavakba jutva felhalmozódik
az algákban, onnan a táplálékláncon át a halakba, majd
a madarakba kerül. Szervezetükben elérheti azt a men�nyiséget, ami a pusztulásukhoz vezet. A DDT használatának környezeti következményeit Rachel Carson írta
le a „Néma tavasz” címû
könyvében. Ennek hatására környezetvédelmi mozgalmak indultak, s mintegy

húsz évvel bevezetése után
a DDT használatát betiltották a fejlett országokban.
(Hazánkban 1968-ban, minek következtében az 1970
– es évek elejére tûntek el a
DDT-t tartalmazó szerek.
Sajnos azonban még mindig
vannak olyan országok, ahol
nem tiltott az alkalmazása.)
Carson kutatásainak eredménye nemcsak a DDT használatára hatott. Kialakult
az igény olyan szerekre, melyek kíméletesebbek az addig használt növényvédô szereknél. Így születtek meg a
biopeszticidek, melyek olyan
kártevô-ellenes, természetes eredetû anyagok (pl.:
növényi- vagy állati hormonok), amiket állatokból,
növényekbôl, baktériumokból vonnak ki különbözô
módszerekkel.
Ezen szerek elônye, hogy
kevésbé toxikusak, csak a
célkártevôkre hatnak, kisebb mennyiségben fejtik ki
hatásukat, gyorsan lebomlanak. Mindezek mellett nem
hatnak a rovar testének egészére, hanem egyes célszervekre/receptorokra irányulva fejtik ki hatásukat.
Nem gondolom, hogy írásommal megkönnyítettem a
vegyszerek közötti eligazodást; nem is ezzel a szándékkal kezdtem írni. Mindös�sze szerettem volna rámutatni arra, hogy a növényvédô
szerek meggondolatlan használatának hosszú távú következményei
lehetnek,
ezért ezen szerek használatakor és kiválasztásakor is
körültekintôen kell eljárnunk. Na és persze nem ártana megismernünk nagyanyáink jól bevált házi praktikáit sem!
Simon Judit

2012. június
A d4 pont (2. rész)
Ha már megszálltuk a centrummezôt,
megfontolandó hogy a tisztet ott lehet-e
hagyni? Különösen jól meg kell gondolni minden gyaloglépést, nehogy fontos
stratégiai pon-tokat engedjünk át az ellenfélnek.
A Petroszján–Bronstejn (Amszterdam,
1956.) játszmában a következô hadállás
jött létre: világos: Kg1, Vc1, Ba1, Bf1,
Fe3, Fg2, Hc3, Hf3, gyalo-gok: a2, b2,
c4, e2, f2, g3, h2.
sötét: Kg8, Vd8, Ba8, Bf8, Fc8, Fg7,
Hc6, Hd7, gyalogok: a7, b7, c5, e7, f7,
g6, h7.
Sötét úgy döntött, hogy huszárjával
megszállja a d4 mezôt, bár látható, hogy
világos azt e2-e3-mal elôbb utóbb elkergeti. Ezzel az elhatározással késôbb nagy
gondokat szerzett önmagának. 10. - ,
Hd4 ? (jobb 10. -, b6)11.
Bd1, e5 ?(Sötét megerôsíti a d4 pontot,
de meggyengíti a d5 mezôt.)12. Fh6,
Va5 13. Fg7:, Kg7: 14. Kh1, Bb8 15.
Hd2 !, a6 16. e3 !, He6 17. a4, h5 18.
h4, f5 (Különben 19. He4 következik,
azonban az elégtelen fejlôdés és a tisztek
korlátozott hatásköre miatt csak gyengíti a hadállást.) 19. Hd5, Kh7 20. b3,
(Petroszján e lépéshez a következô megjegyzést fûzi: „Erélyesebbnek lát-szott
20. b4, cb: 21. Hb3. Világos nem ment
bele ebbe a változatba, mert nem akarta a c5 pontot átengedni a sötét huszároknak.”) 20. - , Bf7 21. Hf3, Vd8 22.
Vc3, Vh8 23. e4!, fe: 24. Hd2, Vg7 (24.
-, Bf2:-re 25. He4:, Bf7 26. Bf1 következne, világos elháríthatatlan támadásával.) 25. He4:, Kh8 26. Bd2 és világosnak nyilván-való pozícióelônye van.
Nyílt megnyitások IV.
4. OLASZ MEGNYITÁS
I. változat: 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3.
Fc4, Fc5 4. c3, Hf6 5. d4, ed4: 6. cd4:,
Fb4+/18.-19.-20.-21.-22.játszma/.
II. változat: 4. - ,Ve7
/23. játszma/
III. változat: 4. d3 /24.játszma/
Játszma gyûjtemények V.
18. játszma
1.e4,e5  2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4.c3,Hf6
5.d4,ed: 6.cd:,Fb4+(6. -, Fb6 ? 7.
d5!,He7 8. e5, He4 9. d6, cd: 10. ed:,
Hf2: 11. Vb3, Hh1: 12. Ff7:, Kf8 13.
Fg5 !, sötét feladta.)

Olvasói sorok

Sakkozzunk!
9. rész

7.Kf1,He4:?(Hiba) 8. d5 !, Hb8 9.
Vd4, Hf6 10. Fg5, Fe7 11.d6, cd: (11.
-, Fd6:-ra 12. Hc3, 0-0 13. Be1, Fe7 14.
Be7:, Hc6 15. VH4 stb. jöhetne.)12.
HC3,0-0 13.Be1,Hc6 14.Vd2,(14. Vh4
a jó folytatás pl.: 14. -, He5 15. He5:,
de: 16. Be5: d5 17. Fd3!, h6 18. Fh6:!,
gh: 19. Vh6:, He4 20. Bh5 védhetetlen matt.) 14. -, He5   15.He5:,de:16.
Be5:,Fb4!17.Ve2,Fc3:18.bc:,Vb6
19.Be7,d5 20.Ff6:,Vf6: 21.Fb3, Fe622.
Bb7:,Vc3:23.Vc2,Va5 24. Vd3, Bfe8!
25. f3, Fc8!! (Világos feladta.)
19. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. c3,Hf6
5.d4,ed: 6.cd:, Fb4+ 7. Fd2, Fd2:+
(Játszható 7. -, He4 8. Fb4:, Hb4: 9.
Ff7:+, Kf7: 10. Vb3+, d5 11.He5+,
Ke612.Vb4: , c5 13. Va3!, cd: 14. Hf3,
Vb6 15. 0-0, Kf7 16. Hbd2/+=/ Nem
volna jó, 7. -, d5 8. ed:, Hd5: 9. Fb4:
Hcb4 10. Vb3, Ve7+ 11. Kf1, Hb6 12.
Ff7:+ /+ --/.) 8. Hbd2:, d5 9. ed:, Hd5:
10. Vb3, Hce7 11. 0-0, 0-0 12. Bfe1, c6
13. He4, Hb6 14. Hc5, Hc4: 15. Vc4:,
b6 16. Hd3, Vd6, egyenlô állás.(16 -,
Fe6?? rossz,mert17.Be6:,fe:18.Ve6:+,
Kh8 19. Hde5, Ve820.Hg5,után világos
nyerne.)
20. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. c3,Hf6
5.d4,ed:   6.cd:,Fb4+   7. Hc3,d5
8.ed:,Hd5: 9. 0-0 !, Fe6 10.Fg5,Fe711.
Fd5:,Fd5:12.Hd5:, Vd5: 13.Fe7:,He7:
14.Be1,f6 15.Ve2Vd7 16.Bac1,c6?
(A he-lyes folytatás 16.-,Kf7! a 17.
Ve7:+,Ve7: 18.Be7:,Ke7: 19. Bc7:+
kombinációt ugyanis megdönti 19.
-,Kd6 20.Bb7:, Bhc8 21.h3,Bc7 stb.)17.
d5!,cd: 18.Hd4,Kf7 19.He6,Bhc8
20. Vg4,g6 21.Hg5+,Ke8 22.Be7:!,
Kf8
23.Bf7+,Kg8
24.Bg7+,Kh8
25.Bh7:+,Kg8 26.Bg7+,Kh8 és matt 9
lépésben! Próbáld megoldani!
21. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. c3,Hf6
5.d4,ed: 6.cd:,Fb4+  7. Hc3,He4: 8.00,Hc3:9.bc:,Fc3:? (Egyenlô álláshoz vezet 9.--,d5
10. cb:,dc: 11.Be1+,He7 12.e2, Fe6
13.Fg5, Vd5 14.Fe7:,Ke7: 15.Vc2,f6
16.Hg5,fg: 17.Be5, Vd4: 18.Bae1,Bac8
19.Be6:+,
Kd7
20.Bd1,Vd1:+
21.Vd1:+, Ke6 22.Vg4+/+,--/. Érdekes
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tisztáldozattal egybekötött ötlet valósult meg az Esztrin–Klaman játszmában
12.Fg5,f6 13.Ve2!?,Fg4 14.Ff4,Vd7 15.
Vc4:,Ff3 16.gf:,e6 17.Bac1, stb./+,--/.)
10.Vb3,Fa1: 11. Ff7:+,Kf8 12.Fg5,He7
13.He5!, Fd4: 14.Fg6!,d5 15.Vf3,Ff5
16. Ff5:, és világos nyer.(Nem segít 13.
-, d5 sem, 14.Vf3,Ff5 15.Fe6,g6 matt 2
lépésben. Próbáld megoldani !
22. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4.
c3,Hf6 5.d4,ed:   6.cd:, Fb4+ 7.
Hc3,He4:
8.0-0,Fc3:
9.d5,He5
10.bc:,Hc4: 11.Vd4,f5! 12.Vc4:
d6 13.Hd4,0-0 14.f3,Hc5 15.Be1 világos elônyével.
23. játszma
Tarrasch–Aljechin, 1925.
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. c3,Ve7!
5.d4,Fb6! 6.0-0,Hf6 7. Be1,d6 8.a4,a6
9.h3,0-0 10. Fg5,h6 11.Fe3,Vd8!
12.Fd3, Be8 13.Hbd2,Fa7(Megelôzi a
Hc4 fenyegetést és továbbra is biztosítja a futó hatását az a7 – g1 átlón.)14.
Vc2,ed:
15.Hd4:He5
16.Ff1,d5!
17.Bad1,c5 18. Hb3,Vc7 19.Ff4,Hf3+!
20.Hf3:Vf4: 21.ed:,Ff5! 22.Fd3,Fh3:!
23.gh:,Vf3:
24.Be8:+,Be8:
25.
Ff1,Be5 26.c4,Bg5+ 27.Kh2, Hg4+
28.hg:,Bg4: világos feladta.
24. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4.
d3,d6 5.Hc3,Hf6 6.Fg5 (6.0-0, Fg4
7.h3,h5! veszélyes sötét támadással.)
6.-,h6 7.Vf6:,Vf6: 8.Hd5,Vd8! (8.-,Vg6 9.Bg1!, nem pedig 9.Hc7:+,Kd8
10.Ha8:,Vg2: ! stb./ - +/.
9.c3,He7 10.d4,ed: 11.Hd4:, Hd5:
12.Fd5:,0-0 13.Vd3,Vf6 14.Fb3!!,Be8
15.0-0,Fe6 16. Fc2!,g6 17.Kh1,Bad8
18.f4, Fd7 19.F5!,g5 20.He6! (A d8
bástya nem léphet el 21.Hc5: miatt.)20. --,fe: 21.fe:,Vg6 22.ed:,Bd7:
23.Bf5!,Bde7 (Fenyegetett 24.Bc5:)24.
Baf1,Kg7 25.e5!Bh7 (25.--,Be5: nem
ment 26.Bf7+,Vf7: 27.Vh7+ miatt.)26.e6!,Ve6: (26.--,Be6: 27.Bc5:,dc:
28.Vd7+!) 27.Bf6,sötét feladta. (Folytatjuk.)
Felhasznált irodalom:
A.P.SZOKOLSZKIJ: A megnyitás és a
középjáték alapelvei.(SPORT.Bp.1979.)
ALFÖLDY LÁSZLÓ: Miniatûr megnyitáselmélet (SPORT.Bp. 1971.)
Molnár Dániel
+36 30 244 06 28
m.molnardani@gmail.com
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Kutyasarok
Befejezéséhez érkezett a
Légitámadás
cikksorozat a Kutyasarok hasábjain. Utolsóként – de nem
elhanyagolható! – témaként
a tetû és a szúnyogok okozta
megbetegedésekrôl lesz szó.
Tetû
A tetvek között megkülönböztethetjük a szôrtet
vességet okozó szôrtetveket
valamint a vérszívó tetveket
Milyenek a szôrtetvek és hol
találhatók?
1,6–1,9 mm hosszú, szürkésfehér színû, szárnyatlan, lapos, apró rovarok. Általában csoportokba verôdnek.
Melegben viszonylag gyorsan mozognak, hidegben lelassulnak. Különösen a kutya fején, fülén, hátán és
nyakán szeretnek lenni, ha
a szôrszálon megkapaszkodnak, nehéz leszedni ôket.
A szôrtetvesség elôfordulása
és tünetei
Fôleg a rosszul táplált, hos�szú szôrû kutyákon találhatóak meg. Leginkább a nagyon fiatal vagy idôs, beteg állatokon szaporodnak el, fôleg a fejen, nyakon és faroktônél. Leggyakrabban közvetlen érintkezés során kerülnek az anyaállatról az újszülöttekre vagy
egyik állatról a másikra, de
a fertôzôdés lehetséges tárgyak révén (pl. kutyafésû,
kutyakefe, takaró, stb.) is. Az
enyhe fertôzés legtöbbször
észrevétlen marad. Ha azonban a szôrtetvek tömegesen
vannak jelen, a kutyák nyugtalanok, nyaldossák, harapdálják, vakarják és dörzsölik
magukat. A szôrzet megritkulhat, a bôrön gyulladásra
utaló tünetek mutatkoznak.
Az enyhe fokú fertôzöttséget
a szôrzet alapos átvizsgálásával (fôleg a rejtett testré-

Olvasói sorok
szeken, pl. fül mögött, herezacskó körül, stb.), kézi nagyítóval lehet megállapítani.
A szôrtetvek szintén lehetnek a kutyák galandférgeinek a köztigazdái.
Hogyan védekezzünk?
A szôrtetvek külsô parazitaellenes szerekkel könnyen elpusztíthatóak (pl. spray, fürdetés). Fontos, hogy a teljes
testfelületet kezeljük, valamint a kutya fekvôhelyén is
alaposan takarítsunk. A kezelést kb., egy hét múlva meg
kell ismételni, mert a parazitairtó szerek a serkékre nem
hatnak. Fertôtleníteni kell
ilyenkor a kutyaápoló eszközöket, kutyaszállítókat, és
kutyánk környezetét is.
Milyenek a vérszívó tetvek?
Testfelépítésükben
an�nyiban
különböznek
a
szôrtetvektôl, hogy szívófejük kisebb. Hosszuk kb.
1,5–2,5 mm. Táplálkozási módjuk: vérszívás, emiatt
különbözô fertôzéseket közvetítenek.
Vérszívó tetvesség tünetei
Erôteljes viszketés.
A védekezésben elsôrendû
szempont a higiénia, a tisztántartás, illetve a fent már
ismertetett parazitairtó szerek.
Szúnyog
A csípések okozta igen kellemetlen érzésen túlmenôen
a szúnyogok két betegséget is közvetítenek kedvencünknek: a bôrférgességet illetve szívférgességet. Fontos
tudni: mindkét betegség az
emberre is átterjedhet, ám
nem a kutya (vagy a szintén
fertôzôdô: macska) terjeszti
a betegséget, így közvetlenül
a fertôzött állat sem jelent
veszélyt, sem állatra sem emberre, csak a fertôzött szúnyog. A betegség a fertôzött
állatokban trombózist, vagy
mérgezést (toxikus anyagok
felhalmozódása) okoz.

Dirofilaria repens
– Bôrférgesség
Hazánkban új keletû betegség, 1998-ban diagnosztizálták elôször, sajnos egyre gyakoribb. Az éghajlat felmelegedésével, és az utazások tömegessé válásával a déli országokból érkezett hozzánk.
A felnôtt féreg apró, mikroszkóp alatt jól látható lárvái a szúnyog csípésével kerülnek be a szervezetbe, ahol
akár 15 cm hosszúságúra is
megnôhetnek. A lárvák a
vérárammal megtelepedve
bárhová eljuthatnak (megtelepedhetnek akár a szemben
vagy tüdôben is), elsôsorban
azonban a bôrbe kvártélyoznak be – innen elnevezésük
is, illetve abban mozognak.
A felnôtt egyedek akár 3–4
évig is élnek, és folyamatosan, egyre nagyobb számban
juttatják lárváikat a szervezetbe.
Hogyan ismerhetô fel illetve
diagnosztizálható?
Míg felismerése nem egy
szerû, diagnosztizálása igen
könnyû: laborban pár csepp
vérbôl is lehetséges akár. A
felismerés azért nehéz, mert
több betegség is járhat ilyen
tünetekkel: a kutya bôrében
lencsényi-babnyi szôrtelen,
kissé duzzadt elváltozások vannak. E foltok lehetnek korpázók, viszketôk,

http://parazitologia.bpallatorvos.hu
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de kipirultak is. Vakarózás
vagy másodlagos bakteriális fertôzés miatt az érintett
területek gennyesedhetnek,
vagy pörkkel fedettek is lehetnek, így a bôrelváltozások
a betegségnek legfeljebb a
gyanúját keltik, biztosat csak
a laborvizsgálat mondhat.
Fontos tudni, hogy a féreg
aktivitása miatt vérvételre az
esti idôpontok a legalkalmasabbak!
Hogyan védekezhetünk és
milyen kezelési módok lehetségesek?
Védekezni ugyan azzal a
szerrel lehet, mint kezelni,
ez azonban a lárvákra igaz.
A kifejlett állatnál – beágyazódása helyétôl függôen – a
sebészeti kimetszés is szóba jöhet. Az írtószereket (pl.
Stronghold,
Advocate – a
negatív véreredményig – a
lárvák életciklusát figyelembe véve szigorúan 28 naponta kell az állatra felvinni.
Dirofilaria immitis
– Szívférgesség
Oka – hasonlóan a bôrfér
gességnél elmondottakhoz –
a globális felmegeledés
és az utazások számának
a növekedése. Az Amerikai Egyesült Államokban
olyan mérvû a fertôzöttség,
hogy havonta – a mi veszettség oltásunkhoz hasonló-
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an – KÖT ELEZÔ a védekezés ellene. A szívférgesség emberre is veszélyes – de
nem a kutyát, hanem szúnyogot „sziddjuk ezért”, az
terjeszti ugyanis.
Hogyan ismerhetô fel?
A szervezetbe került lárvák
85–120 nap alatt fejlôdnek
féreggé, kerülnek a vérárammal a tüdôbe vagy szívbe, és kezdik a szervezetbe bocsájtani az újabb
mikrofiláriákat. Ez annyit
jelent, hogy a fertôzést kiváltó szúnyogcsípéstôl eddig a
fázisig 6-8 hónap telik el. A
szervezetre veszélyük az általuk termelt toxinokban, illetve az erek elzárásával okozott trombózisban rejlik. A
tünetek között a köhögés a
legfontosabb, különösen, ha
az terhelésre erôsödik. A heveny esetekre legjellemzôbb
tünet együttes a hirtelen kialakuló gyengeség, étvágytalanság, nehezített légzés,
szapora szívverés. A heveny
szívférgesség 2–3 nap alatt a
kutya elhullásához vezethet.
A gyakoribb, idült kórforma
esetén nyugtalanság, fáradékonyság, gyakori száraz köhögés, véres köpet, orrvérzés, nehezített légzés, vérszegénység, fokozatos lesoványodás mondható tipikusnak.. Ha a szívféreg a szívben megtelepszik, nagyon
kicsi a gyógyulás és az életben maradás esélye, ezért a
megelôzésre kell a fô hangsúlyt fektetni!
Hogyan lehet védekezni?
Azokkal a – pl. kullancsirtó – szerekkel, melyek a kullancs mellett a szúnyogot
is távol tartják. Javaslom:
Advocate, Stronghold
Ha bármiben tudok segíteni, szívesen állok az Önök
rendelkezésére.
Vajda-Kovács Krisztina
ebrendész, ideiglenes
befogadó, állatvédôr
baracskaallatvedor@gmail.com
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Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idô beköszöntével minden évben megfigyelhetô, hogy megnô a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát,
s utána a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, barátainkkal a jó levegôn. Ahhoz,
hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat,
érdemes az alábbi bûnmegelôzési szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos,
hogy észre vesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire
táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az
anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bos�szúságot.
• Ha csak rövid idôre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen
ismerôseinkkel váltunk pár szót, akkor is
mindig zárjuk be az ajtót!

• A szellôztetéssel is legyünk óvatosak! Ne
hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég
egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függôfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,
elképzelhetô, hogy a kerti munka hevében
fel sem tûnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk,
vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond
nélkül bejuthat otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Ne segítsük hozzá az elkövetôket a könnyû zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és
pontos jelzésadást az intézkedô hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktôl. Ne fordítson hátat, ha bûncselekményt lát, forduljon
bizalommal a rendôrséghez!

Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban!
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
Az idei év elsô hónapjaiban ismét megnôtt
illetékességi területünkön a gépkocsi feltörések száma. Ezen bûncselekmények esetében sokszor az emberek könnyelmûsége segíti hozzá az elkövetôket a könnyû zsákmányhoz. Az utastérben hagyott értékek
vonzzák a bûnözôket. A mûszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy éppen
az ülés alatt lévô táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket, elôfordul, hogy nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a rongálással
járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük Önöket, hogy – az áldozattá válás elkerülése érdekében – fogadják meg
bûnmegelôzési tanácsainkat!
• Soha, még rövid idôre se hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármû okmányait az autóban!
• Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak
az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden esetben vegyék ki a GPS készüléket a tartójával

együtt, és a kivehetô rádiót se felejtsék az autóban! Amennyiben elôlapja levehetô, kiszálláskor mindig tegyék biztonságos helyre!
• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták
csak elpakolni, ne hagyják ôrizetlenül a gépkocsit!
• Mindig zárják be a jármû ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még
akkor is, ha csak pár percre távolodnak el a
gépjármûvüktôl! Használjanak mechanikai
védelmi eszközöket (kormány-, pedál-, váltó- zárat) is a riasztóberendezés mellett!
• Újabb jelenségként figyeltük meg, hogy a
tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is, és onnan
tulajdonít el értékeket. Ezért kérjük, hogy
értéket soha ne hagyjanak autójukban, még
a csomagtartóban sem!
Amennyiben bûncselekményt észlelnek, forduljanak bizalommal a Rendôrséghez, hívják az ingyenes 107-es, 112-es telefonszámot.
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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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
JÚNIUS
2–3. Ercsi
9–10. Martonvásár
16–17. Ráckeresztúr
23–24. Ercsi
30. Martonvásár

JÚLIUS
1. Martonvásár
7–8. Ráckeresztúr
14–15. Ercsi

Kidoboló

I mpresszum
havonta
Lapzárta:
Baracska Község Képviselô-testülete
június 18., hétfô
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
július 1-ig
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

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

Megemlékezés
„Elmentél tôlünk a csillagok felé,
Aranyló, csillagpor hull már a lábaid elé.
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé.
De szívünkben emléked élni fog örökké.”
Emlékezés BRUCK SÁNDOR halálának 1. évfordulójára.
Soha el nem múló szeretettel:
gyászoló családja
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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
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
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