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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
A május 29-én megtartott képviselôtestületi ülésen táppénzes állománya
miatt nem volt jelen Boriszov Zoltán
polgármester.
– A két ülés között történt esemé
nyekrôl, és a lejárt határidejû határoza
tok végrehajtásáról szóló alpolgármes
teri tájékoztató után elsôként a Baracs
kai Sportegyesület tevékenységérôl szó
ló írásos tájékoztató volt napirenden. A
sportegyesület mûködésével kapcsola
tos szóbeli kérdésekre a jelenlévô elnök
adott választ.
– Ezt követôen a Szent László Völgye
Segítô Szolgálat településünkön vég
zett 2011. évi gyermekvédelmi és szo
ciális munkájáról szóló beszámolójá
ban foglaltakhoz hangzottak el kér
dések, melyekre a segítô szolgálat
igazgatónôje válaszolt, majd az önkor
mányzat gyermekjóléti és gyermekvé
delmi feladatainak 2011. évi ellátásá
ról szóló átfogó értékelés volt a napi
rend. A tájékoztatókat, beszámolókat
egyhangú igennel fogadta el az 5 fôvel
jelenlévô képviselô-testület.
– A Fejérvíz Zrt. által benyújtott beru
házási javaslatot, melyet a bérüzemel
tetéses szennyvízcsatorna és tisztító
rendszer 2012. évi rekonstrukciójára
és fejlesztésére tett, 7 millió forint ös�
szegben szavazta meg a testület, ami az
idei bérleti díjból valósulhat meg.
– A Szent László Regionális Óvoda he
lyi Bóbita Tagóvódája munkavállaló
inak törzsgárda jutalmazására a tes
tület nem biztosított költségvetésébôl
többletforrást. (Lehetôségét az intéz
ményvezetô
évközben
kérelmez
te.) Amennyiben az érintett közalkal
mazottak törzsgárda jutalmazását az
intézményvezetô a tagóvoda saját költ
ségvetésének bérkerete terhére bizto
sítani tudja, a képviselô-testület tudo
másul veszi az intézményvezetô vezetôi
jogkörében hozott kifizetésre vonatko
zó döntését.
– A falunap szervezésérôl szóló, PIT
Bizottsági javaslatokkal kiegészített tá
jékoztatót a képviselô-testület elfogad
ta. A 2012. évi falunap megszervezé
sének és lebonyolításának egyszemé
lyes felelôseként a faluház vezetôjét je
lölte meg.

– Megtárgyalásra és elfogadásra került
a 2012. évi önkormányzati költségvetés
I. negyedévi teljesítésérôl szóló pénz
ügyi tájékoztató.
– A házasságkötés és a bejegyzett élet
társi kapcsolat hivatali helyiségen kí
vül és hivatali munkaidôn túl történô
létesítése engedélyezésének szabálya
iról, valamint az ezen eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékének megálla
pításáról alkotott rendeletet a testület,
mely 2012. június 1-jén lép hatályba.
– Miniszteri rendelet tette szükséges
sé a képviselô-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítá
sát. A módosítás az ülésekrôl készült
jegyzôkönyvek példányszámára vonat
kozik. (Dr. Mayer András képviselô
távozott az ülésterembôl, Szûcs Nor
bert képviselô pedig megérkezett, így
a képviselô-testület továbbra is 5 fôvel
volt jelen.)
– A hulladékgazdálkodás szabályairól
és a közterületek tisztántartásáról szó
ló rendelettervezetek véglegesítése va
lamint az állatok tartásáról szóló he
lyi rendelet felülvizsgálata egy késôbbi
ülésre lett elnapolva.
– A szabálysértésekrôl és a szabálysér
tési eljárásról szóló törvény felhatalma
zása alapján egyes önkormányzati ren
delkezések hatályon kívül helyezésérôl
született rendelet. Egyúttal felhatal
mazást kapott a jegyzôasszony, hogy
a képviselô-testület szeptemberi ülésé
re készítse el a „Tiltott, kirívóan közös
ségellenes magatartásról” szóló rende
let-tervezet.
– Alapítványi támogatási kérelemre –
az önkormányzat jelenlegi anyagi hely
zetére tekintettel – egyhangú, elutasító
határozat született.
– A Széchenyi utcai csapadékvíz-elve
zetési problémák megoldása érdekében
felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy a Széchenyi u. 1. és 17. házszámú
ingatlanok közötti árokszakasz mélyí
tési és szélesítési munkálataira kérjen
árajánlatot.
– Pályázat benyújtásáról született dön
tés, amely a helyi közösségi autóbusz
közlekedés támogatására irányul.
– Jóváhagyta a testület a Polgárôrség
és a Barátok Klubja támogatására vo
natkozó szerzôdés módosítását. A

Polgárôrség 60 km tanyabusz haszná
latot, a Barátok Klubja 20 óra faluházi
teremhasználatot vehet igénybe a Civil
Alapból természetbeni támogatásként.
– A képviselô-testület megerôsítette
korábbi döntését, miszerint a marton
vásári szemészeti szakrendelés közös
fenntartására kötött szerzôdést 2012.
január 1-jétôl felbontottnak tekinti.
– Egyhangú döntés született, hogy a
Szent László Völgye Többcélú Kistér
ségi Társulásban részt vállaló települé
sek közötti jövôbeni együttmûködési
lehetôsége napirendi pontot a szep
temberi testületi ülésen tárgyalja a
képviselô-testület.
– A 116/2012. (IV.26.) határozatra (le
járt határidejû határozatok végrehaj
tására vonatkozó ellenôrzés megálla
pításai, következményei) tett jegyzôi
törvényességi észrevétel miatt a hatá
rozat visszavonásra került. A megis
mételt szavazásnál az 5 fôvel jelenlévô
képviselô-testület 5 igennel szavazott.
– Az Agárdi Popstranddal történô
Együttmûködési megállapodásról szü
letett döntés. A megállapodásban rög
zített kedvezmények és juttatások fejé
ben az önkormányzat (tartalékkerete
terhére) 70 000 Ft + áfa összeget fizet
a Popstrandnak.
– Döntés született a községi pedagó
gusnap megrendezésérôl, az ezzel kap
csolatos költségek biztosításáról.
– A testület visszavonta 108/2012.
(IV.26.) számú határozatát és az ön
kormányzati lakások bérleti díjá
ra vonatkozó rendeletét módosította.
A lakbérek havi mértékét június 1-jétôl
a következôk szerint állapította meg:
összkomfortos lakás: 416 Ft/m 2 , kom
fortos lakás: 312 Ft/m 2 , komfort nél
küli lakás: 208 Ft/m 2 , egyéb, nem
lakás céljáró szolgáló helyiség:
208 Ft/m 2 .
– A 120/2012. (IV.26.) számú határo
zat végrehajtását a 2. pontjában foglal
tak teljesítéséig felfüggesztette a testü
let.
– A polgármesteri hivatal tetôfelújí
tására kötött vállalkozási szerzôdés
módosításra, illetve pontosításra, ki
egészítésre került.
– Döntés született az iskolához tarto
zó területen lévô pince – életveszélyes
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volta miatti – lebontására. A feladat el
végeztetésére az alpolgármester kapott
felhatalmazást.
– Zárt ülésen a település idegenfor
galmának fejlesztése érdekében kötött
polgármesteri megállapodás, Baracs
ka Közéletéért Emlékérem adományo
zása, valamint az Ercsi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. Felügyelô Bi
zottsági tagjainak változása volt a na
pirend.
– Képviselôi indítványra kérdéseket
fogalmazott meg a képviselô-testület,
melyekre a polgármestertôl a júniusi
soros ülésre kér választ.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Községi pedagógusnap
Június elsô vasárnapja a Pedagógusok Napja. A helyi óvoda és általános iskola ak
tív és nyugdíjas pedagógusait valamint a munkájukat segítô közalkalmazottakat
képviselô-testületünk június 8-án Községi Pedagógusnap keretében köszöntötte.
Az iskola énekkarosai dallal kedveskedtek, a köszöntô után Pedagógus Szolgála
tért Emlékérem kitüntetések, jubileumi és törzsgárda jutalmak kerültek átadásra.
A vendégül látásban az óvoda és az iskola szülôi munkaközösségének tagjai nyúj
tottak segítséget. Köszönöm Csepkéné Varjas Éva iskolai és Bodó Tünde óvodai
SZMK elnök szervezômunkáját, a szorgos szülôk segítségét és a finom süteménye
ket, mellyel kedveskedtek az ünnepelteknek.
A kitüntetettekrôl, jubileumi és törzsgárda elismerésben részesülôkrôl a Kidobo
ló következô számában olvashatnak.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Figyelem!

Remélem, a Kidoboló elôzô számában közölt felhívás a bábu készítésre, va
lamint PET palackból és kupakból készített tárgyakra, dekorációkra sokak
érdeklôdését felkeltette.
Ígéretemhez híven közlöm, hogy a PET palackos és kupakos készítmények
2012. július 9. és 12-e között (hétfôtôl-csütörtökig) 15.00 órától 18.00 óráig adhatók le a faluházban.
Ugyanebben az idôpontban kérjük jelezni a bábukészítést is. Ez e-mailen
is megtehetô: faluhaz@baracska.hu címre. A bábukat azonban július 8-án
8.00–10.00 óráig kérjük a falunap helyszínén kiállítani. A konkrét kiállítási
helyhez a Baracskai Kézimunka Szakkörösök pavilonjánál kérhetô útmutatás.
Vidám készülôdést és sok sikeres alkotást kívánok!
Becsei Andrásné
Fotó: http://palocprovence.blogspot.com

I S KO L A I H Í R E K
A 2011–2012-es tanév 2012. június 16án a ballagási és tanévzáró ünnepély keretében lezárult.
Gyönyörû, szép reggelre ébredtünk
szombaton. Jó szervezéssel sikerült a
megjelent vendégeket, hozzátartozókat,
ünnepelteket, az iskola tanulóit árnyas
helyre leültetni az iskola udvarán.
A 6. és 7. osztályosok reggel 7 órától dí
szítették a termeket és az iskola épületét
osztályfônökeikkel. A felsôsök a tanter
mükben, az alsósok az udvaron várták
a ballagókat. 9 órakor pontosan meg
szólalt a csengô és a nyolcadik osztály
a tantermébôl indulva végigjárta az osz
tálytermeket. Csapó Zoltán, Mészáros
Ivett, Szûcs Ildikó vezetésével (akik ma
gukhoz vették az iskola zászlaját), igaz
gatóval, osztályfônökkel és az osztállyal
együtt az épületbôl kivonulva a Kozma
szoborhoz mentek koszorúzni. Ahogy

visszatértek, köszöntötték ôket szüle
ik és hozzátartozóik virággal. Szebbnél
szebb virágcsokrokat kaptak a gyerekek.
Pálesz Róbert ismét gyönyörû asztali
díszt ajándékozott az ünnepségre. Kö
szönjük szépen! Vékony Vanda 6. osztá
lyos tanulónk köszöntötte a megjelente
ket, és ô mondta az egész mûsor alatt az
összekötô szöveget. Vasvári Béla ismét a
hangosításban vállalt szerepet. A Him
nuszt rendhagyó módon Papp László, 2.
osztályos tanuló hegedûn adta elô, me
lyet néma csendben, felállva, gyönyör
ködéssel hallgattunk. Miután a 8. osz
tályosokat köszöntöttem, a 7. osztályo
sok közül Csepke Vivien búcsúzott és
Sándor Anita verset mondott. A 8. osz
tályosoktól a zászlót Futó Dániel, Gyulai
Fruzsina, Molnár Fanni 7. osztályos ta
nuló vette át. A 8. osztályosok részérôl
Gémes Balázs búcsúzott és Magyaródi

Alexandra verset mondott. Ezután a bal
lagó diákok virágot adtak át szüleiknek.
Emléklappal köszöntöttem ôket, majd
léggömböt kaptak az 1. osztályosoktól.
Szôlôsyné Nagy Melinda DÖK vezetô
virággal köszöntötte azokat a szülôket,
akik az osztályért 8 éven keresztül so
kat tettek. (Kecskés Krisztián szüleit,
Makó Szabina, Csapó Zoltán és Mészá
ros Ivett anyukáját.) Ezután került sor a
Legkedvesebb tanítványom és Legkedvesebb osztálytársam díj átvételére, melyet
dr Mayer András adományozott Bagdi
Zoltánnak és Szûcs Ildikónak. Aján
dékba aranymedált és emléklapot kap
tak. Boriszov Zoltán polgármestert be
tegsége miatt Becsei Andrásné alpolgár
mester helyettesítette ezen az ünnepsé
gen. Az utóbbi években elképzelhetetlen
volt, hogy Boriszov Zoltán ne lett vol
na ott egy tanévnyitón vagy egy tanévzá
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rón. Kedves polgármester úr! Kívánunk
mielôbbi teljes gyógyulást!
Példás magatartásukért 3 tanulót (Ador
ján Gergely, Mészáros Ivett és Szûcs Ildi
kó) jutalmazott a baracskai Önkormány
zat részérôl Becsei Andrásné alpolgár
mester asszony egy-egy koncertjeggyel,
valamint Szûcsné Király Ildikót kérte fel
mint kísérô szülôt, akinek szintén egy
ajándék jegyet nyújtott át.
Aranydiploma átadására került sor, ab
ból az alkalomból, hogy Mészáros
Jenôné (Ibi néni) 50 éve szerezte meg
elsô pedagógus (tanítói) oklevelét. Kö
szöntötte ôt Becsei Andrásné alpolgár
mester, aki beszédében összefoglalta a
nyugdíjas pedagógus teljes szakmai élet
útját. Dr. Herczeg József képviselô úr
virágcsokorral és ajándékkal köszöntöt
te ôt. Ezután verset mondott a vakáció
ról Bagdi Zsófia 5. osztályos tanulónk.
A 8. osztályosok héliummal töltött lég
gömbjeiket felengedték s közösen cso
dálva néztünk utánuk, ahogy azok az
égbe emelkedtek.
Az ünnepély a Szózattal zárult, majd
vidám zeneszóra vonultak a tanulók,
szülôk és pedagógusok a tantermekbe,
hogy a gyerekek átvegyék a bizonyítvá
nyukat.
Szép, eredményes tanév volt, bár vol
tak nehézségek, megoldásra váró prob
lémák, de általában sikerült megbirkóz
nunk a feladatokkal.
A következôkben néhány fontos szám
adatot, és az eredményeket szeretném
megosztani Önökkel.
A 2011/2012-es tanévet 9 osztállyal, 2
napközis és 1 tanulószobás csoporttal
kezdtük, 181 fôvel összesen. Ebbôl nap
közis és tanulószobás tanulóink száma
69 fô volt. A jövô tanévet számításaink
szerint 190 fôvel kezdjük meg.
Fontos feladatnak tekintettük az év so
rán nevelô-oktató munkánk színvonalá
nak megtartását, melyet a 3 évvel ezelôtt
bevezetésre kerülô kompetencia alapú
oktatás biztosított.
Örömmel mondom, hogy a 2011. év
ben végzett Országos Kompetenciamérés eredményei a tavalyi 8. osztály te
kintetében, mind matematikából, mind
szövegértésbôl a 2010-es évhez képest
javulást mutatnak. Egyértelmûen annak
tudom be a javulást, hogy a tavalyi 8.
osztály már részt vett a kompetencia ala

Iskola
pú oktatásban. Mellette hatalmas elôre
lépés volt az, hogy iskolánk informatikai
eszköz ellátottsága a TIOP pályázat ke
retén belül jelentôs fejlesztésen ment ke
resztül. Úgy érzem iskolánk jövôjét pozi
tívan befolyásolta a digitális táblák hasz
nálata az oktatásban.
Nagy öröm számunkra, hogy az Ercsi
Mûvészeti Iskola részvételével a zenei
oktatás ebben az évben is eredménye
sen mûködött. 18 gyermek kapott bi
zonyítványt tanulmányairól, akik már
nem csak megismerkedtek a hangszerek
kel, hanem tehetségesnek is bizonyultak.
A tavaly elôtt bevezetett úszásoktatás
idén is sikeres volt. 3.a, 3.b és 4. osz
tályosok, összesen 49 fô vízhez szok
tatása, úszásoktatása volt Ercsiben.
A tandíjat (279 300 Ft-ot) az intézmény
költségvetésébôl fizettük a szülôk he
lyett. Az utazás költségét pedig a baracs
kai Önkormányzat 150 000 Ft-tal tá
mogatta.
Eseménynaptárunk havonként pontosan
meghatározta a tanév feladatait, melye
ket maradéktalanul elvégeztük.
Alsó tagozatban a tanulmányi munka
értékelése szövegesen történt az 1. osz
tályosok esetében. 2. osztálytól 8-ig pe
dig osztályzatot kaptak a tanulók.
Alsóban és felsôben összesen 38 fô
kitûnô tanulónk van. Alsó tagozatban 2
tanuló ismétel évfolyamot. Felsô tago
zatban évfolyamot ismételhet 5 tanuló.
Javítóvizsgára mehet 8 tanuló.
A legkiválóbbak könyvjutalomban része
sültek az ünnepélyen, még számos okle
vél került kiosztásra jeles és jó tanulmá
nyi eredményekért, közösségi munkáért,
mulasztás nélküli tanévért,versenyekért,
az osztálytermekben.
Rendkívül sok tanulmányi versenyen
vettek részt gyermekeink ebben a tanév
ben is. A nemzetközi és országos verse
nyeket kiemelném.
Kenguru Nemzetközi Matematika ver
seny több ezer résztvevô közül kiemel
kedô teljesítmény nyújtott:
13. Novoth Julianna 3.b
14. Fejes Dorottya 3.a
15. Horváth Celina 2.
94. Németh Nóra 6.oszt.
102. Bagdi Dávid 8.oszt.
133. Birgány Károly 5. oszt.
170. Molnár Levente 6. oszt.
MOZAIK Tanulmányi verseny országos
döntôje Gyôrben volt.
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19. Vékony Vanda 6.oszt.-matematika
27. Fejes Dorottya 3.a – anyanyelvbôl
44.	Vékony Vanda 6. oszt. angol
nyelvbôl
63.	Fejes Dorottya 3.a – matematiká
ból szintén kiemelkedô teljesít
ményt nyújtottak.
Elismerô oklevélben részesült 22 tanu
ló, akik a Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia Országos levelezô versenyén magyar nyelvbôl arany fokoza
tot értek el. Az oklevelet felkészítô taná
ruktól, Székely Miklósnétól és Vranekné
Járányi Csillától vehették át.
2. osztály: Angyal Dorina, Bagdi Eme
se, Ferencz-Csibi Nóra, Horváth Celina,
Molnár Fanni, Papp László, Rózsás Ad
rián
5. osztály: Bagdi Zsófia, Csepke Éva,
Zónai Patrik
6.osztály: Németh Nóra, Tüskevári Pet
ra, Vékony Vanda
7. osztály: Béres Bernadett Szabina,
Csepke Vivien, Futó Dániel, Gyulai An
namária Fruzsina, Markovics Norbert,
Molnár Fanni, Rózsa Róbert, Sándor
Anita Emília, Vida Gábor, Winkler Attila
A 2012.évi Országos Tájfutó Diákolimpia normál és a rövid távú versenyszá
mában is 1. helyezést ért el Vékony Van
da 6.osztályos tanulónk.
Ezúttal is köszönetemet szeretném ki
fejezni pedagógustársaim és a gyere
kek nevében a Szülôi Munkaközösségben dolgozó minden szülônek, hogy ak
tív munkájukkal emelték rendezvénye
ink színvonalát egész évben. Külön kö
szönetemet fejezem ki Csepkéné Varjas
Évának, aki példamutató hozzáállásával
egyre több szülôt ösztönöz arra, hogy
segítsék munkánkat. Nem tudok olyan
rendezvényt mondani, ahol „segítô ke
zeik” ne lettek volna jelen.
Április 5-én örökre itt hagyott ben
nünket Tischler Krisztina, 7. osztá
lyos tanulónk. Halála megrendítet
te mindannyiunk szívét. Az osztály
szülôi kitûnôre vizsgáztak ezúttal
emberségbôl, segítôkészségbôl, példát
mutatva gyermekeiknek. Ismét egy lec
két kellett megtanulnunk ahhoz, hogy
ráébredjünk, az élet egyszeri és megis
mételhetetlen ajándék.
Itt köszönöm meg iskolánk nevelô
testületének és technikai dolgozóinak
egész évben nyújtott kitartó munkáját.
Elôzô cikkemben említettem, hogy pá

2012. július
lyázat útján megnyertük az Erzsébet tábort, mely augusztus 13–18-ig lesz
Fonyódligeten. Ezzel a táborral kapcso
latban szülei értekezletet tartottunk júni
us 20-án (szerdán).
Kérem azokat felsô tagozatos tanulókat,
akik még az ingyenes tankönyvek közül
kijelölteket nem hozták vissza a könyv
tárba, kötelességüknek mihamarabb te
gyen eleget. Természetesen a javítóvizs
gára készülô tanulókra ez nem érvényes,
mivel szükségük lesz a tankönyvre a fel
készüléshez.
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A 2012–2013-as tanévre vonatkozóan
a következôkrôl tájékoztatom a kedves
szülôket.
Tankönyvárusítás, napközis beíratás, ze
nei iskolába való beíratás, életbiztosítás
ok kötése a szokásos módon és idôben,
augusztus végén lesz. Kérem, majd fi
gyeljék a hirdetôtáblát!
Kedves gyerekek! Vigyázzatok magatok
ra a fürdôzés, táborozás és nyaralás al
kalmával, mert a nyár, amilyen szép és
kedves számotokra, legalább annyi ve
szélyt rejteget.

Kedves ballagó 8. osztályosok!
Kérlek Benneteket, emlékezzetek vissza egy pillanatra arra
a tanévnyitó ünnepélyre, mely 2004-ben volt egy szép
szeptemberi reggelen. Ugye, mintha most lenne? Itt álltatok akkor is kíváncsi szemekkel és érdeklôdéssel. Mindenki rátok figyelt… Léggömböt kaptatok és emléklapot.
Majd pici gyerekként megtanultatok írni, olvasni és számolni. A szemünk elôtt nôttetek fel, kisgyerekbôl ifjakká.
Az alsó tagozatban Szilvi néni oltalmazó kezei közül kerültetek a felsô tagozatba, ahol 5. osztálytól 7-ig István bácsi
volt az osztályfônökötök. Úgy emlékszem, hogy lelkes és
kedves osztály voltatok sokáig. Aztán 7. osztályban bôven
volt csínytevés, lázadó pillanat, nem tanulás, elkeseredés,
szülôk és pedagógusok részérôl széttárt kezek, vajon mi történt veletek? Próbára tettetek bennünket, változtatni kellett és új utakat keresni. Az osztályt megritkítva bár, de élén
Laci bácsival kezdtétek meg a 8. osztályt. És bekövetkezett a csoda… elcsitultatok. Tanáraitok örömmel mentek
be hozzátok órára. Jókedv, békesség nyugalom költözött
ebbe a közösségbe. Ki-ki képességei szerint tanult továbbra
is, de egy-egy gyôztes versenyzô mindig akadt köztetek. Aztán rohamos gyorsasággal rátok tört a pályaválasztás terhe, és felvettek benneteket arra a helyre, ahová a legjobban vágytatok. Köszönöm osztályfônökötöknek, Laci bácsinak, tanáraitoknak, hogy mindvégig mellettetek voltak,s
a tôlük telhetô legnagyobb gondoskodással, amit csak tudtak megtettek értetek. A mi iskolánk csupán egy állomás az
életetekben. Tanulmányaitok java még vár rátok, a középiskolás években. Itt is helyt kell majd állnotok. Egyre többet lesztek távol a szülôi háztól. Kérlek benneteket, szeressétek és tiszteljétek szüleiteket, akikre felnôttként is mindig számíthattok.
A következô jókívánságokat fogadjátok tôlem szeretettel:
„Kívánok Nektek olyan tulajdonságokat, melyek azzá tesznek, amik vagytok és amik szeretnétek lenni – minden nappal egy kicsit több. Kívánok Nektek megfelelô pihenést,
elegendô alvást, munkát, ami örömet okoz, embereket,
akik szeretnek Titeket, igent mondanak nektek és bátorítanak; és olyanokat is, akik ösztönöznek, segítenek, ha szomorúak vagytok, fáradtak és kimerültek.
Kívánok Nektek sok jó gondolatot és olyan szívet, amely
örömet talál és ezt az örömet szívesen adja tovább.”
Kárpáthegyi Józsefné igazgató

Kisdiák, nagydiák,
tiéd az egész világ!
Adjon Isten egészséget,
az égre sok fényességet,
lombok alá hûvös árnyat!
Hogyha vége lesz a nyárnak,
csupa szépet, jót meséljünk,
amikor majd visszatérünk.
Minden kedves Olvasónak boldog, szép
nyarat kívánok!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Kedves Ibi néni!
Iskolánk nevében köszöntelek Téged abból az alkalomból, hogy átvetted „aranydiplomádat”.
50 éve esküt tettél, hogy hivatásodat a legjobb tudásod
szerint végzed. Úgy érzem sikerült.
Szerencsés helyzetben írom ezeket a sorokat, mert ismerlek gyermekkorom óta. Tanárom, munkatársam,
gyermekeim pótnagymamája, „szomszédasszony” és
segítô jó barát voltál mindig.
Öröm számomra, hogy ezeket a szavakat én írhatom le
és hogy tantestületünkbôl ezt sokan hasonlóan így érzik.
Több tanítványod ma is nevelôtestületünk tagja… s talán nem véletlen… mi is esküt tettünk egykor… reméljük nekünk is megadatik ez az ünnep, hiszen erre bármelyikünk büszke lehet.
Számos dologért hálával tartozunk Neked. Megtanultunk Tôled pontosan, gondosan, lelkiismeretesen, kitartóan dolgozni.
Jókedveddel, tenni akarásoddal, teherbírásoddal példaként állsz elôttünk.
Ahogy a Téged ünneplô kis csoportot most felidézem
magamban, öröm és szomorúság is keveredik a szívemben. Akik ott voltak s akik nem lehettek már ott…
Több nyugdíjas volt munkatársad, hasonlóan Hozzád, szeretettel tanítottatok gyermekként, példát mutattatok, segítettetek Bennünket hivatásunk kezdetén.
Mindegyikôtöknek hálával tartozunk!
S nagyon örülök annak is ,hogy azok a kollégák akik a
baracskai iskolában csak néhány éve tanítanak, ôk is
jelen voltak. Hiszen kíváncsiak voltak Rád. A kedves
történetek, gondolatok amik elhangzottak, felelevenítették a régi idôket s felmelegítették a szívünket…
Milyen jó, hogy vannak ünnepek! Amik megmarad
nak, amikre emlékezünk,amik kedvesek maradnak számunkra. Ilyen nap volt 2012. június 16-a szombat is!
Kedves Ibi néni! Kívánom Neked, hogy még sokáig tevékenykedj, sürög-forogj egészségben! Élvezd a nyugdíjas évek szépségét, örvendezz fiadnak, menyednek és
két szép unokádnak.
Szeretettel:
Kárpáthegyi Józsefné Judit
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Ercsiben jártunk, az Olimpiai Vetélkedôn!

2012. május 19-én, reggel 9 óra körül volt a gyülekezô az ál
talános iskola udvarán. Ugyanis két négyfôs csapat képvisel
te Baracskát az Ercsiben rendezett I. Olimpiai Vetélkedôn.
Az elôdöntôkben 158 négyfôs csapat nevezett és töltötte
ki a négyfordulós teszteket. Így Ercsibe már csak a legjobb
14 csapat juthatott el. A 7. osztályosok csapata az Egerszegi
Krisztina csapat volt és négy lányból állt: Béres Bernadett
Szabina, Csepke Vivien, Molnár Fanni és Sándor Anita. Ka
bala állatuk a Magyarországra jellemzô fehér pumi volt. A 6.
osztályt két lány és két fiú képviselte a Hajós Alfréd csapat
tal: Kecskés Barbara, Németh Nóra, Molnár Levente és Ba
konyi Bence. Az ô kabalaállatuk egy kismalac volt. A kabala
állatot mindenkinek magának kellett elkészítenie és gondos
kodni kellett egy formaruháról is.
Az ercsi iskola szervezése nagyon profi volt, ezt már ak
kor láttuk, amikor odaértünk. Minden csapatnak külön
asztala volt, így biztosítva a csapatmunka lehetôségét. A
versenyzôket ásványvízzel és pogácsával, a lelkes szurkoló
kat pedig kávéval, üdítôvel és pogácsával várták a szervezôk.
A verseny elméleti kérdésekbôl és néhány ügyességi feladat
ból állt, amelyet délután a stadionfutás koronázott meg –
azaz az ókori futótávot a 192 m-t kellett a gyerekeknek tel
jesíteni – ahol az elsô három helyezett érmet és babérkoszo
rút kapott. Minden csapatból a legjobb futók versenyeztek
és büszkén mondhatom, hogy a 6. osztályos Molnár Leven
te bravúros futásával az elôkelô harmadik helyezést érte el.

Délben a gyerekek is és a kísérôk is ebédet kaptak és ebéd
után volt egy kis idônk megtekinteni a helyi Eötvös Múze
umot.
Az eredményhirdetés 16 óra körül volt. Ekkorra már patta
násig feszültek az idegek. A zsûriben helyet kaptak Dékány
Kinga és Martinek János olimpikonok is. A 7. osztályosok a
11. helyet, míg a 6. osztályosok a 7. helyezést érték el, az elsô
négy helyezett között pedig csak néhány pont volt a különb
ség. Ez is a kiélezett versenyt mutatta. Az elsô helyezést a
kápolnásnyéki Ugróegér csapat nyerte és a nyereményük egy
1 hetes nyaralás a Csopaki Olimpiai edzôtáborban! Gratulá
lunk nekik! Ezen kívül persze minden csapat kapott ajándé
kot az eredményes szereplésért. Ez volt az elsô ilyen jellegû
megyei vetélkedô, de remélem nem az utolsó.
A szervezés kitûnô volt, köszönet érte Takács Katalin
fôszervezônek és Ercsi Önkormányzatának. A gyerekek is
derekasan helyt álltak, hiszen az elméleti kérdések sok tanu
lást és nagy felkészülést kívántak meg, hiszen az egész Ókori
és Újkori Olimpiai eseményeket felölelte a vetélkedô.
Büszkék vagyunk a csapatok helyezésére és Molnár Leven
te futóeredményére, mellyel a falunk hírnevét öregbítették.
Külön köszönet és elismerés Németh István testnevelô ta
nárnak a felkészítésért. Aki további képeket szeretne a
versenyrôl nézni, az a www.vm-knyek.hu homnlapon, az
„Akikre büszkék vagyunk” oldalon találhat.
Vass Katalin

ÓVODA

Óvodai hírek
Az évzáróballagási ün
nepségünket a
hagyományoktól eltérôen az
idén csoportonként tartot
tuk meg, mivel három cso
portból is „ballagtak” óvo
dások. Május 22-én a maci

csoport, 23-án az alma cso
port, 24-én a katica csoport,
25-én a pöttyös labda cso
port ünnepelt.
Összesen 28 kisgyermek bú
csúzott az óvodától. Zök
kenômentes iskolakezdést és
jó tanulást kívánunk nekik.

Azoknak a szülôknek pedig
köszönetemet szeretném ki
fejezni, akik bármilyen mó
don segítették, támogatták
óvodánkat és munkánkat.
Vass Balázsné Vera néni nyug
díjas dajka nénink, ajándékkal
kedveskedett a pöttyös labda

csoportból ballagó gyerme
keknek. Saját készítésû hor
golt díszekkel, csokival ör
vendeztetett meg bennünket.
Köszönjük szépen!
Az új óvodások jelentkezé
se májusban megtörtént.
A 2012/2013-as nevelési

2012. július
évre a jelentkezôk száma 32
fô volt. Ebbôl 28 kisgyermek
nyert felvételt. Várjuk ôket
szeretettel!
Június 8-án Baracska Község
Önkormányzata kedves ün
nepséggel köszöntötte a köz
ségünkben dolgozó pedagó
gusokat. Nemcsak az aktív
dolgozókat, hanem a nyug
díjas pedagógusokat is.
Az ünnepség keretében ke
rültek átadásra a jubileumi
és törzsgárda jutalmak.
Intézményünk dolgozói kö
zül:
• Kiss Józsefné 40 éves törzs
gárda és jubileumi jutalmat
kapott. Sajnos az ünnepsé
gen nem tudott részt venni,
de ezúton is szeretnénk neki
a nyugdíjas éveihez nagyon
jó egészséget kívánni.
• Némethné Keszthelyi And
rea intézményvezetônek, Ku
piné Böcsödi Ildikó óvó néni
25 éves törzsgárda és jubile
umi jutalmat vehetett át.
• Huszárné Markovics Er
zsébet 10 éves törzsgárda ju
talomban részesült.
A jutalmazottaknak gratulá
lok és további munkájukhoz
jó egészséget kívánok.
A jutalmazottak sora itt
még nem ér véget. Az okta
tási miniszter által adomá
nyozható szakmai elismerés
ben részesült Kiss Józsefné,
Kiss Jánosné és Böcsödi
Miklósné nyugdíjas óvónôk.
Ôk a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vehették át.
Szívbôl gratulálok az elisme
réshez! Kollégáim nevében
köszönöm az önkormányzat
nak a pedagógusnapi meg
emlékezést, az iskolai és óvo
dai Szülôi Szervezet tagjai
nak a kedves, figyelmes ki
szolgálást és a Tavaskert Fo
gadónak a finom vacsorát.
Kollégáimnak a nyári sza
badságra kellemes pihenést
kívánok!
Végi Péterné
tagóvoda-vezetô
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Bóbita Krónika
Ahogy közeledett a nevelé
si év vége, úgy sûrûsödtek
a programok az óvodában.
A gyerekek és az óvó nénik
azon igyekeztek, hogy a cso
portok anyák napi-, évzáró-,
búcsúzó ünnepsége jól sike
rüljön, és a dekoráció is mél
tó legyen az esemény fontos
ságához. A sok izgalom és
tennivaló közepette pedig az
iskolába menô nagycsopor
tosok idén is megkapták a ju
talom kirándulásukat.
Az idei úti cél a Budapesti
Állatkert volt. Tízórai után
útra kelt a hátizsákos kis
csapat. Már az út is érde
kes volt, fôleg a fiúk figyel
ték a különbözô márká
jú autókat. Végül megérkez
tünk, s míg a jegyeket meg
vásároltuk, a gyerekek fel
vették az egyensálakat, ame
lyeket abból a célból varrt
meg nekünk az egyik anyu
ka, hogy könnyebben szem
mel tarthassuk a kis csapa
tot, ki merre van. Köszön
jük neki. Az állatkerten be
lül, bár majdnem minden ál
latot ismertek, mégis nagy
öröm volt a gyerekek számá
ra ilyen közelrôl megfigyelni
ôket. Az oroszlánok és a tig
risek voltak a kedvencek, de
a medve pancsolását is na
gyon élvezték. Igaz a fóka
show-nak csak a végét lát
tuk, mégis a legnagyobb él
ményt a fókák, és a jeges
medve jelentette, valamint a
háztáji állatok etetése. A ki
rándulás nem érhetett véget
a fagyizás nélkül, így kissé
fáradtan, jóllakottan, és me
sélni valóval eltelve szálltunk
fel a buszra, hogy hazaindul
junk.
Május 18-án alig várták a
gyerekek, hogy birtokba ve
gyék az udvaron felállított
ugráló várat (lásd kép). Hi
szen az óvodai gyereknap
nem múlhat el ugráló vár,

arcfestés, és elektromos kis
motorok nélkül. Természe
tesen ezen a napon, ahogy
minden évben, készültek
fényképek, amelyeket meg
lehetett vásárolni.
Május 29-én gyorsan elfo
gyott a tányérokról a tízórai,
ugyanis a Habakukk Báb
színház kétfôs társulatát vár
tuk nagy izgalommal. Ez al
kalommal, a Csodaszarvas
meséjével készültek nekünk,
és mint mindig, most is se
gítséget kértek a gyerekektôl
a bábozás folyamán, akik
szívesen is vállalkoztak a sze
replésre. Volt, aki bátor lo
vassá, volt, aki hídépítô mes
terré vált, de akadt olyan hôs
óvodás, aki megmentette a
turulmadár fiókáját, sôt az
egyik dajka néninket férjhez
is adtuk a mese végére.
Óvodánk ismét meghívást
kapott a tordasi, fogyatékkal
élôk nevelô otthonába, egy
játékos délelôttre. Örömmel
tettünk eleget a meghívás
nak, hiszen a tavalyi év fo
lyamán is egy nagyon vidám
napot töltöttek ott, az akko
ri nagycsoportosok. Indu
lás elôtt sokat beszélgettünk,
hogy kik és miért élnek ott.
Nagyon kedvesen fogadtak

minket a dolgozók, és egy
kis frissítô tea után elkalau
zoltak az udvarra, ahol egy
másik rendezvény részeként,
az otthon lakói egy színda
rabot adtak elô. Kicsit bele
hallgattunk, azután elindul
tunk a játékos ügyességi já
tékok helyszínére. A tíz ál
lomáson különbözô felada
tokat kellett végrehajtani a
gyerekeknek. Egy helyen tér
beli kirakós játékot kellett
megoldani, volt ahol egy la
birintusban kellett egy go
lyót a helyére egyensúlyoz
ni, vagy bekötött szemmel
egy megadott pályán végig
menni, éhes sárkányt célba
dobással jóllakatni. A gyere
kek nagyon élvezték a napot,
jól szórakoztak a feladatok
megoldása közben. Ez a ren
dezvény remek alkalom arra,
hogy a gyerekek megtapasz
talják, vannak, akik több se
gítségre szorulnak, hogy rá
csodálkozhattak egymásra
a gyerekek és az otthon la
kói. Fontos, hogy a gyerekek
megértsék, nem vagyunk
egyformák, egyikünk sem
rosszabb, vagy értéktele
nebb, csak mások vagyunk.
Szmollényné Vasányi Rita és
Mészárosné Giricz Marianna
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EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója

Boldog emlékû Mindszenty József her
cegprímás születésének 120. évforduló
ja alkalmából számos konferenciát, ki
állítást, megemlékezést szerveznek egy
házi és civil körök egyaránt.
Egyházközségünk Tóth Béla atyától
meghívást kapott Kápolnásnyékre, ahol
Szabó Ferenc jezsuita atya elôadását
hallgattuk meg. ô mint a Vatikáni Rá
dió volt munkatársa nemcsak a bíboros
úrról, hanem a saját érdekes munkájá
ról is beszélt a hallgatóknak.
Pünkösdhétfôn az Egyházmegyei Csa
ládi Nap is jól sikerült Balinkán a Töl
gyes-táborban. Szép idônk volt, a

legkisebbektôl a legidôsebb testvérekig
mindenki megtalálta a neki megfelelô
programot.
Hazafelé
betértünk
Bodajkra, az ôsi Mária-kegyhelyre.
A máriaremetei zarándoklatról is lelke
sen értek haza a résztvevôk.
A helyi programok közül az elsôáldozás
volt a legfontosabb Úrnapján. Jó volt
látni a gyerekek és szüleik örömét.
Megvan a reményünk, hogy kitartanak
a hitben! Szeretnénk, ha egyre inkább
átélnék, hogy mit jelent Jézushoz és az
ô Egyházának közösségéhez tartozni.
Az elkövetkezô események közül ki
emelkedik a papszentelés szertartása,

melyre (Keresztelô Szent János ünne
péhez kapcsolódóan) június 23-án ke
rül sor.
A Székesegyházban a Püspök atya
Lukács Gábor Imre diakónust pappá,
Helter István és Szeleczky Csabát dia
kónussá szenteli.
Megköszönjük Istennek, hogy a mai fi
atalok közül is „hív munkásokat az ô
aratásába“, erre a nem éppen népszerû
feladatra. Vállalniuk kell a lemondást,
de nem tehetik alku tárgyává az evan
gélium igazságát. Nem hamisíthatják
meg, nem ködösíthetik el az emberek
kedvéért. Nem módosíthatják abból a
célból, hogy az embereknek tetsszék,
hogy csodálkozzanak, hogy lelkesedje
nek, hogy újszerû legyen. A nehézségek
ellenére azonban meg tudják ôrizni szí
vükben az örömet, hogy továbbadhat
ják az evangélium jó hírét, melyre olyan
nagy szüksége van a világnak!
A gyerekeknek szép idôtöltést kívá
nunk a nyárra, lehetôleg a szabadban
sporttal, sok játékkal. De ha idônként
„megpihennének” a számítógép elôtt,
ajánlunk néhány hasznos honlapot:
www.kimondhato.hu,
www.saferinternet.hu,
www.baratsagosinternet.hu.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

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! Amint az elôzô szám
ban összefoglalóan megírtam gyüle
kezetünk életének fôbb eseményeit,
úgy a következô alkalommal a jelen
leg még elôttünk álló hittantáborról
fogok beszámolni. Elôzetesen csupán
annyit: már most 30 fônél tartunk a
jelentkezéseket illetôen.
Az alábbiakban Mátyási Gyula test
vérünk köszönetnyilvánítását tesszük
közzé. Mint ismeretes, a 160 fôs pün
kösdi ünnepi gyülekezet közösségében
leptük meg ôt azzal, hogy az elmúlt
hat esztendôbeli presbiteri szolgálatá

ért és kiemelkedô segítôkészségéért a
Presbitérium tiszteletbeli presbiterré
fogadta ôt.
A nyári idôszakra Isten áldását és bé
kességét kívánva:
Dombi Ferenc
lelkipásztor

Kapcsolat
Istennel

Vértesaljai
IFjúságI
Tábor
augusztus 13–17.,
Balatonfûzfô

Kedves Olvasó!
Hálás szívvel köszönöm a Tiszteletes Úrnak, valamint az egész Presbitériumnak azt a megtiszteltetést,
hogy tiszteletbeli presbiterré választottak. Továbbá köszönöm a gyülekezetnek és mindenkinek, aki Pünkösd elsô napján részt vett az ünnepi
istentiszteleten, jelen volt a személyes köszöntésen. Köszönöm!
Mátyási Gyula
tiszteletbeli presbiter
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Hétköznapi kémia

(10. rész)

Az emberiség történetében régóta nagy szerepe van az ékszereknek. Volt idô,
amikor viselôjének mágikus erôt tulajdonítottak, késôbb a gazdagság jelképe
lett. Az ékszerek értéke elsôsorban az anyaguktól függ, érdemes tehát tudnunk,
mibôl készülhetnek!
Az ezüst fehér színû, élénk fényû ne
mesfém. Annak ellenére, hogy a termé
szetben meglehetôsen ritka, az embe
riség igen régóta ismeri. Ez elsôsorban
annak köszönhetô, hogy nem szétszór
tan, hanem telepekbe tömörülve for
dul elô.
Levegôn látható mértékben nem oxi
dálódik, kénnel azonban fekete színû
szulfidot alkot. Híg savaknak ellenáll,
oxidáló savakban azonban (pl. salét
romsavban) oxidálódik, majd oldódik.
Vegyületei erôsen mérgezôek, megaka
dályozzák az alsóbbrendû élôlények
fejlôdését.
Ékszerek és dísztárgyak készítéséhez
az ezüstöt ötvözni kell. Angolszász or
szágokban az 1300-as évektôl hasz
nálják az úgynevezett Sterling ezüstöt,
ami 92,5%-ban tartalmaz ezüstöt, és
7,5%-ban valamilyen más fémet, rend
szerint rezet. Húzószilárdsága majd
nem kétszerese, keménysége több mint
kétszerese a tiszta ezüstnek. Itthoni
kereskedôknél ezzel találkozhatunk
leggyakrabban.
Házimunka
során,
kéntartalmú
fürdôkben célszerû, ha nincs rajtunk
ezüstékszer. Minden elôvigyázatosság
ellenére is megtörténik azonban, hogy
kedvenc nyakláncunk, gyûrûnk tisz
tításra szorul. Az egyik házilag alkal
mazható tisztítási módszernek elekt
rokémiai alapja van.
Egy edénybe rakjunk alumínium fó
liát, sós vizet és a tisztítandó ezüst
tárgyat Kezdjük melegíteni az olda
tot. Amikor felforrt, néhány kanálnyi
sütôport vagy szódabikarbónát szór
junk bele. Addig kell melegen tarta
ni, amíg az összes fekete folt eltûnik
az ezüstrôl.
A reakcióban az alumínium redukálja
az oxidálódott ezüstöt:
3 Ag 2S + 2 Al  Al 2S3 + 3Ag
Tapasztalatom szerint a módszer nem
egyformán hatásos a különbözô ötvö
zeteknél. Elôfordulhat, hogy az eljá

rást többször meg kell ismételni, vagy
utána erôsen meg kell dörzsölni. Fél
tett ékszereink tisztítását bízzuk szak
emberre!
Ékszereink másik kedvelt alapanyaga
az arany, amibôl kb. 6000 éve készül
nek ékszerek.
Az arany a természetben rendszerint
színállapotban található. Kötött ál
lapotban leginkább a tellúrral alko
tott ércei ismertek. A termésarany rit
kán tiszta, legtöbbször kevés ezüst,
réz, platina vagy más fém szennyezi.
Az aranytartalmú kôzetek szétmállá
sa folytán kiszabaduló aranypor eset
leg aranyrög a folyók homokjába ke
rül és a nagy sûrûségénél fogva leülep
szik, reményt adva az aranymosók né
pes csapatának.
A színarany legszembetûnôbb tulaj
donsága jellegzetes sárga színe, ragyo
gó fénye és rendkívüli nyújthatósága.
Az aranyfüst lemez vastagsága mind
össze 0,000125 mm vastag.
Puhasága miatt az aranyat csaknem
kizárólag ötvözeteiben használják. A
felhasznált fém minôsége és mennyi
sége határozza meg a kapott ötvözet
színét. Ennek köszönhetôen viselhe
tünk sárga, fehér, vörös és zöld színû
aranyékszerekez.
Az aranyötvözet finomsági fokának
megjelölésére szolgáló mértékegység a
karát. A „tiszta arany” 24 karátos. Ha
például egy ötvözet 18/24 rész ara
nyat tartalmaz, akkor az 18 karátos.
Az arany kémiailag igen ellenálló. Még
a legtöményebb sósavban, kénsav
ban és salétromsavban sem oldódik,
ami miatt a nemesfémek királyának
is nevezik. A királyvízként ismert tö
mény sósav és tömény salétromsav 3:1
arányú elegyében keletkezô nitrozilklorid (NOCl) azonban feloldja. Vi
gyázzunk a törött hômérôvel, mert a
folyékony higany amalgámot képez az
arannyal, ezzel jelentôs mértékben el
változtatva az tárgy színét és felületét.

Sokszor a fém foglalatok csiszolt kö
veket ôriznek. Ezek legnemesebbike
a gyémánt, mely nem csak a legkemé
nyebb, hanem bolygónk egyik legré
gebbi anyaga is. 3,5–4,5 milliárd évvel
ezelôtt keletkezett 100-200 km mé
lyen a Föld belsejében. Létrejöttéhez
legalább 55000 atmoszféra nyomás
ra és 1400 °C-os hômérsékletre volt
szükség.
Más drágakövekhez képest igen magas
törésmutatóval rendelkezik. Az érték
azt jelzi, hogy a kô mennyi ráesô fényt
képes visszaverni – ezt nevezik a gyé
mánt ragyogásának. Másik fontos tu
lajdonsága, hogy képes a ráesô fehér
fényt színösszetevôire bontani, azaz
prizmaként viselkedni – ezt a gyémánt
„tüzének” hívják. A nyers gyémántban
megvan a ragyogás és a tûz lehetôsége,
de csak megfelelô csiszolással lehet
elôcsalogatni belôle.
Hála a kémiának, ma már akár egy hét
alatt készülhetnek mesterséges kristá
lyok. A kémiai gôzdepozíción alapu
ló technológia lényege, hogy egy mag
kristályra gôz állapotú vegyületbôl ké
miai reakcióval csapatják le a szenet.
Az így létrehozott gyémántok víztisz
ták, ékszerminôségûek és az optiká
ban is használhatóak - csupán az áruk
az egyetlen, ami megkülönbözteti ôket
a bányászott kövektôl, ugyanis jóval
olcsóbbak.
Akárhogyan is keletkezett, a gyémánt
kristályrácsában a szénatomokat erôs
kovalens kötés tartja össze. Kémiai re
agensekkel szemben rendkívül ellenál
ló, levegôben 850–1000 °C-on széndioxiddá ég el. At égés a hôforrás eltá
volítása után megszûnik.
(Folytatása következik)
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Kutyasarok
Nagyon sok kérdés érkezett a
baracskaallatvedor@gmail.com
email címre az ivartalanítás
sal kapcsolatban. Engedjék
meg, hogy biztos, szakavatott
kezek tollából íródott cikket
ajánljak az Önök figyelmébe.
„A nem tenyésztési céllal tar
tott nôstény kutyák és macs
kák ivari mûködése a tulajdo
nos számára kellemetlen tü
netekkel járhat. Elég csak a
kutyák tüzelésével járó véres
hüvelyfolyás lakókörnyeze
tet szennyezô hatására vagy a
macskák – jószomszédi kap
csolatokat aláásó – nyávogásá
ra gondolnunk. Ehhez társul a
hímek fokozott érdeklôdése,
melyet a figyelem pillanatnyi
lankadása következtében, a
nemkívánt utódok követnek.
A nemkívánt „gyermekáldás”
megelôzésére több lehetôség
közül választhatunk, ezek
egyike a nôstények, illetve
bizonyos esetekben a hímek
ivartalanítása. Rögtön felme
rül azonban a kérdés, mikor
végeztessük el a mûtét.
Azokat az eseteket leszámít
va, amikor egyes betegségek
gyógykezelése során, élet
mentô beavatkozásként vé
gezzük, ivartalanítási mûtét
– nôstény és hím állaton egy
aránt – egészséges, kötelezô
védôoltásokkal ellátott ál
laton történhet. Az idôpont
megválasztása szempontjából
két irányvonalat követnek
a világ jelentôs szaporodás
biológiával foglalkozó szak
emberei. Az amerikai aján
lás szerint minél hamarabb,
egyes esetekben akár néhány
hetes korban, de mindenkép
pen az elsô ivarzás elôtt kell
a beavatkozást elvégezni. Az
európai iskolák véleménye
ezzel szemben az, hogy a ter
mészetben semmi sem törté
nik véletlenül, tehát célszerû
megvárni az elsô ivarzást és
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Gondolatok az ivartalanításról – 1. rész
annak befejeztével kerüljön
sor a mûtétre. A német állat
védelmi törvény egyenesen
megtiltja az egészséges nemi
mirigyek pubertás elôtti el
távolítását. Mindkét mód
szer mellett és ellen is szól
nak érvek, nemzetközi kon
ferenciákon elismert szakem
berek csapnak össze, minden
ki a saját igazát védve. Nem
csoda hát, hogy a tulajdonos
több állatorvost megkérdez
ve, egymásnak homlokegye
nest ellentmondó véleménye
ket hallhat, attól függôen, ki
melyik irodalmi ajánlást fo
gadja el inkább magáénak.

számára, aki már egyszer vé
gigkövette egy kölyök felnö
vekvését, nyilvánvaló, hogy a
nemi érés kutyában és macs
kában egyaránt számos, szem
mel látható változást ered
ményez. Erre az idôszakra
tehetô, sôt egyes fajtákban
még késôbbre, a növekedé
si szakasz lezárulása. A nemi
hormonok termelôdésének
hatására kialakul az állat faj
tájára jellemzô végleges test
alakulása. A fiatal szukákban
jelentkezô juvenilis (fiatalko
ri) vaginitis (hüvelygyulladás)
„spontán” gyógyulása is ek
kor következik be.

Az ivarérés elôtt elvégzett
ivartalanítás
A pubertás elôtt végzett ivar
talanítás nem új módszer.
Egyesült Államokbeli kifej
lesztését az a cél vezérelte,
hogy megelôzzék a nemkívánt
utódok létrejöttét, mivel iro
dalmi adatok szerint a ku
tyák és macskák túlszaporo
dása olyan jelentôs mérete
ket öltött néhány államban,
hogy állatok ezreit, egyes
adatok szerint tízezreit kel
lett véglegesen elaltatni. Két
kívánatos hatást állítottak a
kampány középpontjába. Az
egyik, a már említett popu
lációlétszám-csökkentés, míg
a másik az idôsebb korban
jelentkezô
emlôdaganatok
kialakulásának a megelôzése.
Kétségtelenül mindkét cél
nagy jelentôséggel bír. Elôbbi
nem csak állategészségügyi,
hanem közegészségügyi vo
natkozásokkal is, utóbbi pe
dig a társállattartás és egész
ségmegôrzés kérdéséhez tar
tozik.
Számos vizsgálatot végeztek
annak kiderítésére, vajon a
pubertás elôtt végzett ivarta
lanítás, hogyan befolyásolja
az életminôséget. Mindenki

Növekedés
Gondoljuk tehát át, hogy az
ivarmirigyek korai elvesz
tése, milyen hatásokkal jár
hat az egyes szervrendszerek
mûködésére. A növekedés
során a hosszú, csöves cson
tok növekedése két végükön,
az un. epifízis porcoknál zaj
lik. Mikor az epifízis záródik,
a csont növekedése abbama
rad, az állat elérte végleges
testnagyságát. Az epifízis zá
ródásának egyik jelentôs szig
nálja a nemi hormonok meg
jelenése. Azokban az egye
dekben, melyek az ivarérés
elôtt kerülnek ivartalanításra,
ez nyilvánvalóan késôbb kö
vetkezik be, hiszen a szerve
zet egyéb helyein termelôdô
nemi hormonok mennyisé
ge nagyságrendekkel elma
rad az ivarmirigyek által ter
melt mennyiségtôl. Klinikai
vizsgálatok azt bizonyították,
hogy a fiatal korban ivartala
nított állatok csontozatának
hosszanti növekedése tovább
tartott, a csontozat tömege
azonban számottevôen nem
nôtt. Ennek eredményeként a
csöves csontok vékonyabbak,
gyengébbek lettek. Az elhú
zódó növekedés kifejezetten

a karcsontban érvényesült,
emiatt enyhe tartási rendelle
nesség is kialakult.
Nemi szervek gyulladása
A nemi hormonok hiánya
a még nem ivartalanított,
de renyhe petefészek- vagy
heremûködésû idôskorú ál
latban is a nemi utak nyálka
hártyájának az atrófiájához
(elsorvadásához), kiszáradá
sához vezet. Ennek következ
tében nehezen kezelhetô, ma
kacs hüvely vagy tasakgyul
ladás alakulhat ki. Ehhez ha
sonló kórformát ifjúkorban
is ismerünk. Ennek során a
nemi hormonok hiánya mi
att a nemi utak kémhatása és
ellenálló képessége megvál
tozik és olyan, egyéb esetben
tán nem is kórokozó baktéri
umok vagy olykor gombák is
elszaporodhatnak, melyek sú
lyos hüvely- vagy tasakgyulla
dást váltanak ki. A kezelés so
rán azt tapasztaljuk, hogy a
mikrobiológiai vizsgálat ered
ménye vagy egy minden anti
biotikumra érzéketlen bakté
riumflóra, avagy a célzott ke
zelés hatására a tünetek vál
tozatlanok, de a kis idôvel
késôbb megismételt vizsgá
lat teljesen eltérô baktéri
umflórát és rezisztencia-vi
szonyokat eredményez. En
nek a kellemetlen tünetek
kel (bûzös hüvelyfolyás, a vi
zelet visszatartásának hiánya
– inkontinencia) járó beteg
ségnek a kezelésében áttörést
a nemi hormonok megjelené
se, vagyis a lezajlott pubertás
eredményez. Ennek hatásá
ra ugyanis megváltozik a hü
vely- vagy tasaknyálkahártya
kémhatása, ami a kórokozók
visszaszorulását eredménye
zi. Utóbbi hiányában hos�
szú, akár élethosszig tartó,
meglehetôsen kilátástalan ke
zelés elé nézünk. (folyt.köv.)
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Az e5 pont
A világos számára nagy jelentôségû az e5
pont elfoglalása. Célratörôen játszotta
világos a megnyitást a következô játsz
mában. Bronstejn– - Tajmanov (1963.)
Vezérgyalog megnyitás:
1.d4,Hf6 2.Hf3,e6 3.Vf4,(Világos már
itt elárulja szándékát. Ahelyett, hogy a
c –gyaloggal támadná a d5 pontot, az e5
pontot kívánja megszerezni.)
3. - ,Fe7 4.Hbd2,d5. (Sötét világos ke
zére játszik. Lehetôsége volt 4. - ,c5
5.c3,b6-ra és a játék alakulásától függôen
d7-d6 vagy d7-d5-öt lépni.
5.e3,b6 6.He5! (Világos nemcsak bir
tokba vette az e5 pontot, de meg is aka
dályozza, hogy partnere a világos színû
futókat cserélje. A sablonos 6.Fd3-ra sö
tét 6. -,Fa6-tal folytatta volna, de most
6. -,Fa6? hiba, mert 7.Hc6!,Hc6: 8.Fa6:
következne világos elônyére.)
6. --,0-0 7.Vf3! (Világos terve látható
vá válik: átviszi vezérét a királyszárny
ra, hosszú oldalra sáncol és Fd3, majd
Vh3-mal támadást készít elô.
7. --,c5 8.c3,Ve8 (Most sem ment 8.
--,Fa6 9.Hc6! miatt.)
9.Fd3,Fa6 10.Fc2!, (Csak akkor számít
hat támadásr, ha a világos mezejû futó
ját megtartja.)
10. --,Hc6 11.Vh3,cd: 12.ed:, Be8 13.00-0. (Nagyon éles helyzet alakult ki. Az
ellenfelek különbözô oldalra sáncoltak.
Világosnak reálisabb esélye van a táma
dásra, valamennyi tisztje aktív helyzet
ben van. A centrumban huszárja trónol,
a vezér és futár a h7 pontot fenyegeti.
Nagy bonyodalmak után világos nyert.
NYÍLT megnyitások V.
5. EVANS csel
I. változat: 1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5
4.b4,Fb4:/25.-26.-27. játszma/
II. változat: 4.--,Fb6/28.játszma
Játszmagyûjtemények VI.
25.játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4.b4,Fb4:
5.c3,Fc5 6.d4,ed: 7. cd: (Szokásosabb
sorrend 7.0-0,d6 és csak azután 8.cd: a
mód lehetôvé teszi a „mohok” számá
ra 7.--,dc: lépést, amire 8.Ff7:+,Kf7:
9.Vd5+,Kf8 10.Vc5: d6 11.Vc3: után
világos jól áll.)
7.--,Fb6 8.0-0,d6 9.Hc3, (Gyen
gébb folytatás 9.Fb2: pl. 9.--,H ge7
10.Hg5,d5 11.ed:,Ha5 12. d6,Hc4:
13.de:,Vd5 14.Hc3,V g5: 15.Va4+,c6
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Sakkozzunk!
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16.Vc4:,Fh3! sötét jobban áll.) 9. --,Fd7
10. e5,de: 11.Bfe1!,Hge7 12.Hg5, Fe6
(12. --,0-0-ra 13.Vh5!! véget vetne a
küzdelemnek.)
13.Fe6:,fe: 14.He6:,Vd6 15. Hg7:+,Kf8
16.Vg4,Fd4: 17.He4, Vb4? (17. --,Vg6!
= /) 18.He6+ Ke8 19.Hf6+,Kf7
20.Hg5+!,Kf8 21.Fa3!! (tempónyerés)
21. --, Va3: 22.Ve6,Hd8 és matt 2 lépésben. Próbáld megoldani!

Világos a 2. lépésben mattol !
26. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. b4,Fb4:
5.c3,Fc5 6.0-0,d6 7.d4 ed: 8.cd:,Fb6
9.d5,Ha5 (9.--,H e5-re 10.He5:,dc:
11.Fa3,Fd4 12.Hd2 veszélyes táma
dással.) 10.Fb2,He7! 11.Fd3,0-0 12.H
c3,Hg6 13.He2,c5 (Elveszi a d4 pontot
a huszár elôl.)14.Bc1,B b8 15.Vd2,f6
16.Kh1,Fc7 (16.-,He5-re 17.He5:,fe:
18.f4
következnék.)
17.Hg3,b5
18.Hf5,b4? 19.Bg1,Fb6 20.g4,He5
21.Fe5:, de: 22.Bg3,Bf7 23.g5!,Ff5:
24. ef:,Vd5: 25.gf:!,Bd8 (25.--,Bf6: nem
megy 26.Fc4! miatt.)
26.Bcg1,Kh8 27.fg:+,Kg8 (nem segít
27.--,Bg7: sem 28.Bg7:, Vf3:+ 29.B1g2
miatt.) 28.Vh6, Vd6 (Itt világos 5 lépé
ses mattot jelentett. Próbáld megoldani!

Világos az 5. lépésben mattol!
27. játszma
1.e4,e5 2. Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4.b4,Fb4:
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5.c3,Fa5 6.0-0 (Jobb 6.d4, amelyre sö
tét nem alkalmazhatja Lasker módsze
rét 6.d4,d6 7.Vb3 után sötét vagy vál
lalja a bonyodalmas 7. -,Ve7 8.d5,Hd4!
9.Hd4:,ed: 10.Va4+, Kf8 11.Va5:,Ve4:
12.Kd2,Ff5 változatot, amely jó támadó
esélyeket ígér, vagy 7. --,Vd7 8. de:,de:
9.0-0,Fb6 folytatást amelyre nem megy
10.Fa3,H a5 11.He5:,Hb3: 12.ab:,Ve6!
lépés miatt.)6. --,d6 7.d4,Fb6 8.de:,de:
9.Vb3,Vf610.Fg5,Vg6 11.Fd5!,Ha5??
(Helyesen 11.-, Hge7 12.Fe7:,Ke7:
13.Fc6:,Vc6: 14.He5:,Ve6 és sötét ki
egyenlített.)12.He5:,Vg5:? /Gyorsan ve
szít! 12. -,Hb3: 13.Hg6:,Ha1:
14.Hh8:,Fe6 15.Fe6:,fe: stb. után vilá
gos kedvezôen nyerné vissza gyalogját.)
13.Fc6+!!,Ke7 14.Vf7:+,Kd6 15.Bd1+,
sötét feladta.
28. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Fc5 4. b4,Fb6
(Az elhárított Evans csel nem nyújt sötét
számára kielégítô védelmet.) 5.a4,(5.b5
Hd4 6.Hd4:,ed:! egyenlô játékkal.)5.-,a6 6.Hc3,Hf6 (6,.--,d6 7.Hd5,Fa7
8.d3, világos jól áll.)
7.Hd5,Hd5:
(7.--,He4:
8.0-0,0-0
9.d3,Hf6 10.FG5,d6 11.Hd2! után vilá
gos jobban áll.
8.ed:,e4 9.dc:,0-0 (Egyes elméle
ti források 9.--,ef:-et javasolják, de
10.Vf3:,Ve7+ 11.Kd1,
dc: 12.Be1 világos számára kedvezôbb.)
10.Fb2, (A huszár nem léphet el 10.-,Vf6 miatt.)
10.,ef:11.Vf3:,dc:12 .Vc 3, Be8+13.
Kf1,Vg514.h4,Vh615.a5,Fa7 16.h5,Fe6
17.Bh4, Bad8 18.d3,Fc4:? 19.dc:,c5 20.
Bg4,f6 21.Vf6: világos jobban áll.
Próbáld megoldani!
Megoldások:
20. játszma
27.Vh4+,Kg7: 28.Vh7+,Kf8 29.
Vh8+,Ke7 30.Vg7+,Ke8 31.
Vg8+,Ke7 32.Vf7+,Kd8 33.Vf8+
Ve8 34.Hf7+,Kd7 35.Vd6#.
21. játszma
16.Fh6+,Ke8 17.Ff7#
Felhasznált irodalom: A.P.Szokolszkij:
A megnyitás és a középjáték alapelvei./
SPORT Bp. 1979)
Alföldy László: Miniatûr megnyitáselmélet. (SPORT Bp. 1979.)
Jakov Nejstadt: Keresz tanít. (SPORT
Bp.1978.)
Molnár Dániel; +36 30 244 06 28
m.molnárdani@gmail.com
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BÛNMEGELÔZÉS

Beköszöntött a nyár, de figyeljünk a veszélyekre is!
Mindannyian szeretnénk nyári sza
badságunkat nyugodtan, tartalma
san eltölteni, hogy kipihenjük magun
kat és feltöltôdjünk. Akár elutazunk
üdülni, vagy otthonunkban töltjük
szabadidônket, érdemes végiggondolni
a lehetôségeket, és elôre megtervezni a
nyári programjainkat, hogy a szabadsá
gunk valóban a pihenésnek, a regenerá
lódásnak, és ne a kárrendezésnek, vagy
az orvosi rendelôk, kórházak látogatá
sának az ideje legyen. A nyári hónapok
ban sajnos fokozottan megnô az áldo
zattá válás lehetôsége. Ügyeljünk kör
nyezetünkre, biztonságunkra, a tes
ti épségünkre, hogy ne váljunk a nyá
ri hónapok áldozatává.
A nyár beköszöntével minden évben
megfigyelhetô, hogy megnô a besurra
násos lopások száma. A hûvösebb na
pok után örömmel engedjük be a nap
sugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti
munkát, s utána a jól megérdemelt pi
henést egy fa árnyékában. Szívesen be
szélgetünk szomszédjainkkal baráta
inkkal a jó levegôn. Ahhoz, hogy jog
sértés ne rontsa el hangulatunkat, érde
mes az alábbi bûnmegelôzési szabályo
kat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben
is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan lá
togatót! Miközben a szobában tévé
zünk, a tolvaj csendben magával vihe
ti a bejárat közelében található értéke
inket. A zsákmány többnyire táska sze
mélyes iratokkal, készpénzzel. Az anya
gi veszteségen túl, ilyenkor az okmá
nyok pótlása csak fokozza a kárt és a
bosszúságot.
• Ha csak rövid idôre hagyjuk el laká
sunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy
éppen ismerôseinkkel váltunk pár szót,
akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
• A szellôztetéssel is legyünk óvato
sak! Ne hagyjuk kitárva földszinti laká
sunk, üdülônk ablakait, ha nem tartóz
kodunk a szobában! Elég egy pillanat
és a tolvaj már bent is van a szobában
és viszi, amit értékesnek talál. Ugyan
ez igaz a függôfolyosóra nyíló ablakok
esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el,

elképzelhetô, hogy a kerti munka hevé
ben fel sem tûnik a rossz szándékú láto
gató érkezése! Amíg a kert hátsó végé
ben dolgozunk, vagy esetleg csak kint
pihenünk, a nyitva hagyott kapun, aj
tón keresztül a tettes gond nélkül be
juthat otthonunkba, és észrevétlenül tá
vozhat értékeinkkel együtt.
Tapasztalatok szerint a nyári hóna
pokban több gépkocsi feltörést je
lentenek be a károsultak. Ezen
bûncselekmények esetében gyakran az
emberek könnyelmûsége segíti hozzá
az elkövetôket a könnyû zsákmányhoz.
Az utastérben hagyott értékek vonz
zák a bûnözôket. A mûszerfalon felej
tett mobiltelefonra, az ülésen vagy ép
pen az ülés alatt lévô táskára a tolvajok
gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem
találnak értéket, elôfordul, hogy nem
tulajdonítanak el semmit sem, azon
ban a rongálással járó kár és bosszúság
ilyenkor sem elhanyagolható. Kérjük,
hogy – az áldozattá válás elkerülése ér
dekében – fogadják meg az alábbiakat!
• Soha, még rövid idôre se hagyják sze
mélyes irataikat, bankkártyájukat, la
káskulcsaikat, a gépjármû okmányait
az autóban!
• Még üres táskát, ruhanemût se hagy
janak az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, min
den esetben vegyék ki a GPS készülé
ket a tartójával együtt, és a kivehetô rá
diót se felejtsék az autóban! Amennyi
ben elôlapja levehetô, kiszálláskor min
dig tegyék biztonságos helyre!
• Ha a bevásárolt árut látható hely
re tudták csak elpakolni, ne hagyják
ôrizetlenül a gépkocsit!

• Mindig zárják be a jármû ajtóit, az ab
lakokat húzzák fel, kapcsolják be a ri
asztót, még akkor is, ha csak pár percre
távolodnak el gépjármûvüktôl! Hasz
náljanak mechanikai védelmi eszközö
ket /kormány-, pedál-, váltó- zárat/ is a
riasztóberendezés mellett!
Újabb jelenség, hogy a tolvaj a gépko
csiba bejutva kinyitja a biztonságosabb
nak vélt csomagtartót is, és onnan tu
lajdonít el értékeket. Ezért kérjük, hogy
értéket soha ne hagyjanak autójukban,
lehetôleg a csomagtartóban sem!
Ezen kívül felhívjuk a figyelmet a na
gyobb áruházak parkolóiban – fôként a
bevásárlók figyelmetlenségéhez köthetô
– az alábbi bûncselekményekre:
1) Pénzváltásos, trükkös lopás
Az áruházba történô belépést megelô
zôen szólítja meg kiszemelt áldozatát
az elkövetô, aki általában 200 forintos
érmét kíván 100 forintos érmére válta
ni, azaz olyan címletre, amelyet a be
vásárlókocsi befogad. A váltás során az
elkövetô az aprók között válogató sér
tett nyitott pénztárcája felé nyúl, mely
be beleejti a felváltandó érmét, és ezzel
egyidejûleg észrevétlenül kiveszi az ab
ban tárolt bankjegyeket. Ezt olyan kéz
ügyességgel hajtja végre, hogy a sértett
észre sem veszi.
2) Talált értékek eltulajdonítása
Ahol sok vásárló fordul meg, ott mindig
akadnak olyanok, akik könnyelmûek,
figyelmetlenek. Esetenként táskát,
pénztárcát, szatyrot raknak a bevá
sárlókocsiba, vagy akasztanak rá arra,
azután visszatolják azt a tárolóba, vagy
elindulás elôtt a gépkocsi tetején ma
radt tárca a parkoló aszfaltjára esik le
és gyorsan „összeszedi” valaki.
3) Nyitva felejtett jármûbôl történô lopás
Lényege, hogy a vásárló értékeket ha
gyott hátra autója utasterében, amitôl
áruházi tartózkodása ideje alatt meg
fosztják.
4) Táska-, pénztárcalopás bevásárlókocsiból
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Az áru kocsiba való bepakolása közben
sokan teszik az értékeiket tartalmazó
retikült (nôk), illetôleg autóstáskát (fér
fiak) a bevásárlókocsi kihajtható gyer
mekülésére, esetleg közvetlenül a ko
csiba, amelynek rakodás során részben
vagy teljes egészében hátat fordítanak.
E szituációt kihasználva az elkövetô
számára viszonylag könnyû a felügyelet
nélkül hagyott táska észrevétlen meg
szerzése.
5) Lopás nyitott gépkocsiból
Ezek a bûncselekmények jelentik az
áruházi parkolók igazi problémáját.
Sok esetben a sértettek a bevásárlóko
csit úgy tolják vissza a legközelebbi tá
roló helyre, hogy közben jármûvük
ajtajait nem zárják le. A vásárló nyugal
mát az a tudat alapozza meg, hogy csak
alig néhány métert kell megtennie. Ezt
viszont kezdetben úgy, hogy hátat for
dít gépkocsijának és a benne hagyott
értékeinek.
6) Lopás az áru bepakolása közben
Ez fordul elô az életben a leggyakrab
ban. A bevásárlókocsiból a csomagtar
tóba történô átrakodás hosszú folya
mat, és odafigyelést igényel. Az áldo
zatok bevásárlást követôen táskáikat az
utastérben helyezik el, majd berakod
nak a csomagtartóba, s miközben vis�
szaviszik az üres bevásárlókocsit a táro
ló helyére, értékeik mindvégig felügye
let nélkül vannak a záratlan autóban.
Ilyen esetekben alkalmazzák az
elkövetôk az ún. figyelemeltereléses lo
pást. Valamilyen indokkal (pl. útbaiga
zítást kérnek, mûszaki hibát jeleznek)
egyikük eltereli az áldozat figyelmét,
míg társa a kocsihoz lopózik és a kisze
melt áldozat értékeit az autóból meg
szerzi. A sértettel folytatott párbeszéd
során az érdeklôdô elkövetô annak fi
gyelmét teljesen leköti, pontosan addig
„értetlenkedik”, amíg társa az ellopott
táskával biztonságos távolságra kerül,
esetleg már be is száll az indulásra kész
gépkocsiba.
Megelôzési tanácsok
• Pénztárcáját mindig tartsa magánál
szorosan testközelben, lehetôleg olyan
módon és helyen, hogy védett legyen!
• Pakolás során se tegye táskáját vagy
pénztárcáját a kocsiba, ne tévessze
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szem elôl!
• Bármilyen messze és bármilyen kis
idôre is eltávolodik autójától, zárja be
azt! Távozás elôtt gyôzôdjön meg arról,
hogy minden ajtó rendesen illeszkedve
be van-e zárva!
• A biztonság kedvéért hárítson el min
den pénzváltásra irányuló kérést, java
solja, hogy az illetô váltsa fel pénzét az
áruházban!
• A parkolóból való elindulás után bár
milyen okból (defekt, ismeretlen meg
állítja érdeklôdés miatt, vagy mûszaki
hibát jelezve) meg kell állnia, és kiszáll
nia gépkocsijából, mindig zárja be azt!
• Pénztárcáját autóban közlekedve se

tegye a jobb elsô, vagy a hátsó ülésekre,
tartsa magánál, vagy használja a zárha
tó kesztyûtartót (Zárja be!)! Ha kiszáll,
azonban akkor se hagyja ott benne ér
tékeit!
• Ha bárki útbaigazítást kér Öntôl,
vagy mûszaki problémát jelezve meg
állítja, legyen óvatos! Amennyiben, ki
száll azonnal zárja be azt! Ha autójában
ül egyedül, akkor is aktiválja a közpon
ti zárat, vagy legalább gépkocsija jobb
oldali ajtajait zárja le!
• Amennyiben egyedül vásárol, min
den esetben javasolt a gépkocsi jobb ol
dali ajtóinak lezárása.
Gárdonyi Rendôrkapitányság

A BAR ACSKAI LAKOSOK RÉSZÉRE 50% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT
AZ ÖNKOR MÁNYZAT ÉS A POP STR AND EGYÜTTMÛKÖDÉSE!
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ÉS LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!
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Különjárat
az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központba
2012. június 14-tôl
minden szerdán és csütörtökön az alábbi idôpontokban szállítjuk a kistérség betegeit intézményünkbe.

Viteldíjak

Egyéb információt háziorvosától, illetve intézményünk telefonszámán kaphat:

06-25 520-770

65 évnél idôsebbek, illetve a fogyatékossággal élôk ingyen utazhatnak!
Nyugdíjas, diák- és egyéb kedvezményre jogosító igazolványt a sofôrnek kérjük felmutatni!
Szeretettel várjuk kedves betegeinket!
Elérhetôségeink: web: ercsirendelo.hu  |  e-mail: info@ercsirendelo.hu  |  telefon: 06-25 520-770
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Ügyfélfogadások

ORVOSI ÜGYELET

A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat

(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 ügye
let 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 be
tegek 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
30. Martonvásár
JÚLIUS	1. Martonvásár; 7–8. Ráckeresztúr;
14–15. Ercsi; 21–22. Martonvásár;
28–29. Ráckeresztúr
AUGUSZTUS	4–5. Ercsi; 11–12. Martonvásár;
18–19. Ráckeresztúr; 20–25–26. Ercsi
SZEPTEMBER 1–2. Martonvásár; 8–9. Ráckeresztúr

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség
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Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Faluház, kisterem

Dózsa Márta falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 70) 247 0746

Baracskai polgárôrség
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
I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében

Lapzárta:

augusztus 21.
Várható megjelenés:

szeptember 3-áig

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

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
Fogorvosi rendelô
dr. Megyeri Renáta
(Baracska, Kossuth u. 17)
Bejelentkezés rendelési idôben:
(06-30) 2381-002
Rendelési ideje:
Hétfô 7.00–14.00
Kedd 13.00–20.00
Csütörtök 7.00–14.00
Iskolafogászat 10.00–14.00
Sürgôsségi ellátás:
8:00–12:00, 13:00–18:00
Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14 óráig
eMagyarország Pont
a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19 óráig
ügyfélfogadás
Hétfô: 8–12 óráig
Csütörtök: 14–18 óráig
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