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Baracska Község Önkormányzat Képviselo-testülete
mindenkinek

békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben,
valamint egészségben gazdag
boldog új esztendot
´´ kíván!
Baracska valamennyi lakosát szeretettel meghívja
2012. december 21-én 16 órakor
a római katolikus templomban tartandó
Karácsonyi Hangversenyre,
a Kozma Ferenc Általános Iskola
és a Dalkör eloadására.
´´
Ezt követoen
´´ pedig mindenkit
szeretetvendégségre vár
´´
a Faluházi fenyofához!
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„Karácsonyi rege
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Baracskaiak!
Lassan vége az esztendônek,
közeleg a számvetések ideje.
Mindenki, ha nem is nyilvánosan, de elkészíti saját kis
számvetését, hogy mi történt
családjával, vele az elmúlt
egy esztendô folyamán. Örül
annak, ha valamiben sikerült
elôrelépnie, vagy szomorkodik azon, ha tervei nem váltak valóra. Ugyanez van egy
önkormányzat életében is,
hiszen mi is tervezünk, remélünk, örülünk és búslakodunk is, akár a magánember.
A végsô pénzügyi elszámolás persze nálunk csak január-februárban tudható meg,
de nagyvonalakban már látjuk, hogy milyen évet is zárunk. Az idei esztendôben,
ha nem is nagy léptekkel, de
továbbra is haladunk azon
a magunk számára kijelölt
úton, miszerint nem sodorjuk adósságba a települést, és
ha kis lépésekkel is, de próbáljuk tovább fejleszteni.
Kicsit
morbid
a
dolog, hiszen mi évek óta
képviselôtársaimmal azon
küzdöttünk és küzdünk,
hogy ne vigyük adósságba a települést, biztos lábakon álljunk. A másik oldalról viszont kormányzati intézkedés történik, miszerint
az ország településeinek közel felénél az állam átvállalja a felhalmozott hiteleket.
Teszi ezt függetlenül attól,
hogy azt jó célokra használták-e fel vagy esetleg indokolatlan pénzköltést folytattak az érintettek. Mindezek
ellenére, amit tettünk, – miszerint nem adósítottuk el a
települést - véleményem szerint helyes döntés volt és továbbra sem támogatok semmi olyan mértéktelen hitelfelvételt, amely hosszú távon a település eladósodását
idézheti elô.

A nehéz pénzügyi helyzet
ellenére is azért kisebb nagyobb felújításokat végrehajtottunk, illetve továbbra is tudtuk támogatni a civil szervezeteket, valamint az Idôsek Napján
a 70 év feletti korosztályt.
Az idei esztendôben is tudtunk kedvezményt adni az
idôsebb korosztály szemétszállítási költségeihez. Néhány felsôoktatásban tanuló fiatalt a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretén belül is sikerült
támogatnunk. A korábban
megnyert pályázati pénzbôl
és saját erônkbôl megvalósult a külsô felújítása a polgármesteri hivatalnak. A
gyalogosforgalom biztosítása érdekében hidat építtettünk a Kiskanális fölé. Az
idén is megrendeztük a falunapot, amely a 20. születésnapját ünnepelte és talán
az utóbbi évek legnagyobb
és legsikeresebb rendezvénye volt.
A
református
templom
elôtti parkoló kialakításával a Templom utca egy rövid szakaszának a vízelvezetését is megvalósítottuk. Persze az árnyoldalakról, gondokról sem szabad elfeledkezni. Továbbra is nagyon
rossz az adófizetési morál
és itt nem csak a tipikus helyi adókra gondolok, hanem
más közszolgáltatási díjakra is. Új és egyben szomorú jelenség ütötte fel fejét,
melynek során néhány renitens állampolgárunk a szelektív
hulladékgyûjtôkbe
hordja a háztartási hulladékát. Ebben az esetben a Hulladékgazdálkodási Kft. az
önkormányzattól is pénzt
kér a konténer elszállítására, amely pénz már megint
közös pénz, tehát csökken

azon összeg nagysága, amelyet más célokra fordíthatnánk. Lassan egy egész takarító brigádot kell fogadni arra, hogy a két szelektív hulladékgyûjtô sziget
környékérôl az éjjel és hajnalban ledobált hulladékot,
rossz székeket és egyéb szemetet összeszedjük. Többször mondtam már, de talán le is írtam, hogy 2010.
késô tavaszán, kora nyár elején nagyon sokan háborogtak, kiabáltak, mert víz van,
mert nincsenek rendben az
árkok. Tisztelet a kivételnek, de azóta sem látom,
hogy bizonyos ingatlantulajdonosok bármit elkövetnének azért, hogy a portájuk elôtt húzódó árkot kitakarítsák. Tudtom szerint a
jegyzôasszony nem egyszer
felhívta rá a figyelmet, illetve sok esetben felszólítást is
kellett eszközölnie. A tapasztalatom az, hogy ezen felszólítások sem sokat érnek, úgy
látszik, büntetés nélkül nem
megy. A mindennapi környezetünkkel kapcsolatos az is,
hogy az idei esztendôben
nem kevés pénzt fordított a
képviselô-testület arra, hogy
az un. „Bruck gödör” rendbetétele megtörténjen, ami
igazából nagy részében önkormányzati tulajdon.
Talán ennek a fejezetnek
a része az is, hogy bizonyos idôszakonként borzolja a település lakosságának
a kedélyét a sertésteleprôl
idôszakonként áradó bûz.
Az M7-es mellett található sertéstelep a tevékenységét a szükséges szakhatósági hozzájárulások birtokában végzi. Ennek ellenére,
elsôsorban amikor a hígtrágyát elszállítják, elárasztja
a települést a trágyaszag.
Több bejelentést tettünk mi
is és az állampolgárok is ez

ügyben. Sajnos a bejelentés idôpontja nem esik egybe a hatóság által végzett
ellenôrzés idôpontjával, így
nagyon sok esetben úgymond „elbeszélünk” egymás problémái mellett. Az
elôírt technológiai utasításokat a sertéstelepen betartják
és ezt az ellenôrzések igazolják is. Annyit sikerült csupán
elérnünk, hogy a hígtrágya
szállítás idôpontját a polgármesteri hivatal részére bejelentik. Persze ettôl még ezen
idôszakokban büdös lesz.
Más, de ugyanilyen szélmalomharcnak tûnik a 7-es
fôközlekedési, a 8111-es
jelû út és a Széchenyi utca
keresztezôdésében a gyalogos átkelôhely létesítése. Jogszabály rögzíti azt,
hogy gyalogos átkelôhely
hol és milyen feltételekkel létesíthetô. Mindennek elsô követelménye egy
tervezési és építési dokumentáció elkészítése. Máris felvetôdik a kérdés, hogy
a tervezés költségét kinek
kell viselnie? A következô
kérdés, ha van jogerôs tervünk, engedélyünk, vajon ki
fizeti az építési költségeket?
A közútkezelô azt mondja,
neki nincs rá pénze. Véleményünk szerint a költségeket
neki kellene állnia, hiszen
a két nagy út az ô kezelésében áll. Jelenleg ott tartunk,
hogy a képviselô-testület árajánlatot kér az említett gyalogos átkelôhely tervezésére, a közútkezelô pedig – reményeink szerint, amíg
el nem készül a gyalogos
átkelôhely – újra mûködésbe
helyezi ebben a veszélyes
keresztezôdésben a régi sárga villogó lámpát.
A Munkaügyi Kirendeltség
által szervezett és támogatott közmunka programok
döntô többségében részt vet-
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tünk, így az idei esztendôben
hosszabb vagy rövidebb
idôre 22 fôt tudtunk foglalkoztatni. A foglalkoztatott
létszám mindig attól függ,
hogy az adott program keretében hány fô alkalmazására kapunk lehetôséget. Tehát hiába szeretnénk mi esetleg több személyt alkalmazni, ha azt a jogszabály, illetve a Munkaügyi Központ
költségvetési kerete nem teszi lehetôvé. Az alkalmazásnál külön gondot jelent,
hogy pl. január-februárra,
de sok esetben még márciusra sem vagy alig lehet létszámot igényelni. Pedig nagyon sokszor, fôleg hóesés
idején szükség lenne a munkáskezekre. ôszi idôszakban
viszont magasabb létszámot
kapunk, amikor sokkal kevesebb munkát tudunk végeztetni, mivel már nincs
fûnyírás, esetleg napokig
esik az esô.
Mint bizonyára Önök közül
is sokan tudják 2013. január
1-jétôl a 3000 fô alatti települések általános iskoláit és
annak fenntartását az állam
átveszi. Ez röviden azt jelenti, hogy ezen idôponttól az
állam fizeti a dolgozók sze-
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mélyi juttatásait, fizeti a víz-,
villany-, gázszámláit, de a
napi mûködéshez szükséges más költségeket is. Természetesen ezzel egyidejûleg
az iskola fenntartására a
központi
költségvetésbôl
kapott iskolai normatíva
megszûnik. Az épület állagának megóvása, annak javítása továbbra is önkormányzati feladat marad.
Az idei esztendôben pénzügyi nehézségeink miatt elmaradt az óvoda épületének
ereszcsatorna javítási munkája. Nagyon sok helyen az
épület alá folyik a víz, lyukasak a csatornák, az aula
lapos tetejének a szigetelése is javításra vár. A jövô
esztendôben nagyon jó lenne ezt a munkát elvégeztetni, hiszen az idô haladtával
az esôvíz maradandó károsodást okoz az épületben.
A faluházunkra az idei évben
sajnos nem tudtunk pénzt
fordítani és ôszintén be kell
vallani, hogy az épület jelenleg igen elhanyagolt képet mutat. Ide tartozik az
is, hogy az ôsszel a faluház
vezetônk, Vasvári Béla külföldre költözött, így jelenleg
a személyi állományban is hi-

ány mutatkozik. A képviselôtestület ideiglenesen Borsóné Molnár Szilviát bízta meg erre az esztendôre a
vezetôi feladatok ellátásával,
kulturális programok szervezésével. A faluházat, mint
önálló intézményt 2012. december 31-ével megszüntetjük és a továbbiakban, mint
részben önálló szervezeti
egységként mûködtetjük tovább. Ezért az álláshirdetésünk mûvelôdésszervezôire
és nem intézményvezetôi állás betöltésére szól.
A
polgármesteri
hivatal – mint
bevezetômben
említettem – kívülrôl megszépült, de január 1-jétôl személyi változások is történnek. A járási hivatalok szervezésével egyidejûleg a hivatal létszáma csökken, mivel a jelenlegi állományból 2
kolleganô a martonvásári Járási Hivatalban folytatja tovább munkáját. A megmaradó létszám nagysága a polgármesteri hivatal feladatainak, hatáskörének függvényében kerül megállapításra.
Tisztelt Baracskaiak!
Mindig is nehéz volt, de most
talán még nehezebb bármit

is jósolni az elkövetkezendô
idôszakra. Az mellett, hogy
mi is ugyanúgy anyagi nehézségekkel küzdünk mindig, mint az állampolgár, nekünk még tovább nehezíti a
helyzetünket az állandó jogszabályi változás. Ami most
látszik az az, hogy szeretnénk részt venni a „A faluház átalakítása és ôstermelôi
piac kialakítása Baracskán”
valamint
„A
baracskai
sportöltözô felújítása” címû
falumegújítási és fejlesztési
pályázaton. Több okból kifolyólag nem mint önkormányzat, hanem mint a helyi
„SZEVASZ” A Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány, valamint a helyi Sportegyesület támogatói. Mert
a célunk közös; a település
fejlôdésének elôsegítése.
Bízva
abban,
hogy
a
bevezetômben
említett
számadást mindenki elkészíti és mindenki megtalálja saját környezetében ennek az
esztendônek a pozitívumait, – és ezt sikernek könyvelheti el –, kívánok Önöknek
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJÉVET!
Boriszov Zoltán
polgármester

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
A 2012. október 9-én megtartott rendkívüli képviselô-testületi ülésen nem
vett részt Szûcs Norbert képviselô.
– Hozzájárult a képviselô-testület az
Ercsi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Kft. szakorvosi óraszámainak
szükséglethez igazodó átcsoportosításához. Heti néhány órával növekszik a
neurológiai, ortopédiai és a reumatológiai szakrendelések ideje, az általános
sebészeti, nôgyógyászati, csecsemô- és
gyermekgyógyászati pedig csökken.
– Képviselô-testületünk nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy a kajászói fogorvosi rendelôt a fogorvosi alapellátáson kívül más irányú tevékenységre bérbe adják. E döntés a Fogorvosi ellátásra

kötött együttmûködési megállapodásra
tekintettel született.
– A helyi idegenforgalom fejlesztése miatt a „Stratégiai játékpark létrehozása Baracskán” címet viselô pályázat megvalósulása érdekében újabb
együttmûködési megállapodás kötésére kapott felhatalmazást a polgármester.
Egyidejûleg érvénytelenítésre került az
augusztus 1-jén kötött együttmûködési
megállapodás.
– A 381 és 432 hrsz-ú ingatlanok tereprendezésének
pótmunkálataira
300 000 Ft + áfa összeg került jóváhagyásra, mely munkálatokat Szép István
helyi vállalkozó végezte.
– A Baracskai Református Egyházközség
a Templom u. 27. számú ingatlana elôtt

pályázat útján parkolót kíván megvalósítani. Emiatt új csapadékvíz elvezetô árok
kialakítása szükséges. A munkálatok elvégzésére 2012. évi költségvetésébôl
- az árajánlatnak megfelelôen –
1 016 850 Ft + áfa összeget biztosít a
képviselô-testület. (Igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg József, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– Egyhangú igen szavazattal született
döntés, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.
évi fordulójához, amely a hátrányos
szociális helyzetû felsôoktatási tanulmányokat folytató hallgatók támogatására
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szolgál. A célra a 2013. évi költségvetésében 300 000 Ft összeget biztosít a testület. A feltételeknek megfelelô nyertes
pályázók (egyéni elbírálás szerint, szociális rászorultság alapján) 2 000–4 000 Ft
közötti havi támogatásban részesülhetnek. A pályázatok elbírálását a PIT Bizottságra ruházza át a képviselô-testület.
– Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy 2012. október 30-ig kérjen
legalább 2 árajánlatot Baracska Község
Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája elkészítésére.
– Zárt ülésen egy képviselô-testületnek
tett ajánlatra vonatkozó intézkedésrôl
született döntés.
Az október 19-i rendkívüli ülésen a
Martonvásári Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása volt a napirend. Baracska Község Önkormányzatától 2 köztisztviselôt
kértek felajánlani a járási hivatal
mûködéséhez. A köztisztviselôk személyének felajánlásakor figyelembevételre
került, hogy jelenleg kik foglalkoznak a
járáshoz átkerülô feladatok ellátásával.
Természetesen a felajánlás az érintett
köztisztviselôkkel egyeztetve történt.
A felajánlás alapján – a Fejér Megyei
Kormányhivatal döntése szerint – a Baracskai Polgármesteri Hivataltól 2013.
január 1-jétôl 2 fô köztisztviselô kerül
áthelyezésre a járáshoz. Az önkormányzat tulajdonában lévô eszközök közül a
feladatellátáshoz használatra átadásra
kerül 2 db számítógép, 2 db monitor, 2
db telefon, 1 db nyomtató, 2 db íróasztal, 2 db irodai szék, 2 db ügyfélszék és
2 db iratszekrény.
A 6 fôvel jelenlévô képviselô-testület
(nem volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselô) 6 igen szavazattal felhatalmazta a polgármestert, hogy az
elôterjesztésben foglaltak alapján írja
alá a Baracska Község Önkormányzata
és a Fejér Megyei Kormányhivatal közötti Megállapodást.
Az október 30-i soros ülésen nem volt
jelen dr. Mayer András és Tóthné dr.
Kolumbán Ottilia képviselô.
– A lejárt határidejû határozat végrehajtásáról valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl szóló írásos polgármesteri tájékoztatót egyhangú
igen szavazattal fogadták el a jelenlévôk.

Önkormányzat
– A képviselô-testület hatályon kívül
helyezte az állattok tartásáról szóló
45/2004. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletet, mivel a haszonállatok és
a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról
több magasabb szintû jogszabály rendelkezik.
– Egyhangú igennel fejezte ki azon szándékát a testület, hogy a közterület használat rendjét szabályozni kívánja. Felkérte a jegyzôt, hogy a soron következô
képviselô-testületi ülésre készítse el a
rendelettervezetet.
– Megalkotásra került a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi
rendelet, amely 2013. január 1-jén lép
hatályba.
– A hulladékgazdálkodás helyi szabályainak újjáalkotása már többször, így ezen
az ülésen is napirendre került. Mivel a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényt a köztársasági elnök visszaküldte
újratárgyalásra az Országgyûlésnek, annak elfogadásáig képviselô-testületünk
sem látta célszerûnek a helyi szabályozást megváltoztatni. A törvény kihirdetését követô 30 napon belül kerül a
téma napirendre.
– Felülvizsgálatra és módosításra került
a Közbeszerzési Szabályzat, valamint
a 2012. évi Közbeszerzési Terv, mely
2012. november 1-jén lép hatályba.
– Döntött a testület „Baracska Község
közigazgatási határain belül menetrend
szerinti autóbusz közlekedési hálózat
mûködtetésére” vonatkozó ajánlattételi
felhívásról, a közszolgáltatási szerzôdés
feltételeirôl.
– Megvitatásra és a kiegészítésekkel elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata.
– Jóváhagyásra került a Faluház – mint
költségvetési szerv – Megszüntetô Okirata.
– A községi programok, kulturális események szervezésére és lebonyolítására, a közmûvelôdési feladatok ellátására mûvelôdésszervezô munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról született döntés. Az álláshely 2013. január
1-jétôl tölthetô be.
– Megtárgyalta a testület a Református
Egyházközséggel – mint a helyi temetô
tulajdonosával – kötendô Megállapodás
tervezetet és felhatalmazta a polgármestert, hogy keresse meg az Egyházközséget a Megállapodás egyeztetése, illetve
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megkötése végett.
– Mivel a rendeletben meghatározott
határidôig nem érkezett javaslat a címre, így a képviselô-testület 2012. évben
nem adományoz Díszpolgári Címet.
– A testület megismerte a Baracska Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére érkezett
145 000 Ft + ÁFA összegrôl szóló árajánlatot és úgy határozott, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel azt jelenleg nem tudja elkészíttetni,
annak lehetôségére a 2013. évi költségvetési koncepció illetve a költségvetés
készítésekor tér vissza.
– A helyi védônô a 0–6 éves korosztályhoz tartozó gyermekek számára
szervezendô babaszínházi elôadáshoz
kért 15 ezer forint támogatást. Mivel
a testület ilyen célra nem tervezett ös�szeget, a kérelmet nem tudta támogatni. (Megjegyzem, hogy az ilyen jellegû
rendezvényekre a Baba-Mama Klub az
idei évben a Civil Alapból kapott támogatást.)
– Arról határozott a képviselô-testület,
hogy a Baracska és Kajászó Község között fennálló, Védônôi szolgálat közös
fenntartására kötött Megállapodás felülvizsgálatára a következô ülésen tér
vissza. Megbízást kapott a polgármester, hogy a témában folytasson egyeztetést Kajászó Község polgármesterével.
– A 2013. január 1-jétôl hatályos jogszabályi változásokra tekintettel egyhangú igen szavazattal döntött a
képviselô-testület, hogy folyó év december 21-ig tartó futamidôre meghosszabbítja 17 millió forintos folyószámla hitelkeretét. 2013. évtôl pedig éven túli, 5 éves futamidejû 12
millió forint keretösszegû hitelre köt
szerzôdést a számlavezetô pénzintézettel. Felhatalmazást kapott a polgármester a szerzôdések megkötésére.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola régi
épületének statikai vizsgálatára vonatkozóan nem tudott dönteni a testület,
mivel az árajánlat nem érkezett meg.
– A polgármester úr ismertette, hogy az
Állami Autópálya Zrt. az M7-es autópályára történô kajászói és baracskai felhajtót meg kívánja szüntetni. A testület
úgy határozott, hogy a feljáró megszüntetéséhez nem járul, hozzá, mivel az a
helyi lakosok számára hátránnyal járna.
– A képviselô-testület úgy döntött, hogy
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nem kíván csatlakozni a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program által
meghirdetett a „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” témában kiírt pályázathoz, és szervezethez.
– Megvitatta a testület az óvodai vízcsapok használatának takarékosabbá tételére vonatkozó ajánlatot és arról döntött, hogy arra a 2013. évi költségvetés
összeállításakor tér vissza.
– A polgármester úr ismertette, hogy
változni fog a Templom utcai csapadékvíz elvezetésére érkezett árajánlat, mert
a rácsos lefolyó helyett átereszes megoldás lesz és így kevesebbe fog kerülni közel 100 000 forinttal. 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal felhatalmazást kapott
a polgármester a szerzôdés módosítására. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– Döntött a testület, hogy a UPC Kft. által a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezésre kerülô, mûszaki feladatokat
szolgáló konténer bérleti díját havi 25
ezer Ft + áfa összegben állapítja meg.
– A PIT Bizottság elnökének kérdésére a polgármester tájékoztatást adott a
B-K-V Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás által végeztetett csatorna nyomvonal felújításról, amely mintegy 11 millió forint összegben a Kolozsvári, a Szé-

chenyi és a Templom utcában történik.
A nyomvonal felújítás után a Széchenyi utcában 4 helyen kerül elhelyezésre sebességcsökkentô akadály, illetve a
vízelvezetés érdekében padkarendezés
is történik. Elhangzott, hogy a Kossuth
utca végén lévô utolsó útkanyarulatnál
is szükség lenne vízelvezetési munkálatokra.
– Az alpolgármester kérte, hogy a 2013.
évi költségvetési koncepció készítése
elôtt nézzenek utána rendelkeznek-e az
önkormányzati épületek érvényes tûzvillám- és érintésvédelmi felülvizsgálatokkal, mert ha nem akkor számolni kell
vele.
– Zárt ülésen az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten
Közhasznú Kft. Felügyelô Bizottságának
új taggal történô bôvítése volt a napirend. A zárt ülésre megérkezett Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia képviselô, így a
képviselô-testület 6 fôvel volt jelen.
November 9-én rendkívüli ülésre került sor, ahol a Baracskai Sportegyesület
„sportöltözô felújítása” címû és a „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány „falumegújítás és -fejlesztés” címû pályázatának benyújtásával
kapcsolatosan született döntés. A pályázatok benyújtásának elôkészítéséhez
a Sportegyesületnek 300 000 Ft, a
„SZEVASZ” Alapítványnak 400 000 Ft
visszatérítendô támogatást szavazott
meg egyhangúan a képviselô-testület.

Az ülésen nem vett részt Szûcs Norbert
képviselô.
A képviselô-testületi ülés után Közbiztonsági Fórumot tartott a Rendôrség. A
fórumon jelen volt a polgármester, néhány képviselô, a jegyzô, a Bóbita tagóvoda vezetôje, a Polgárôrség vezetôje
és egy pedagógus a Kozma Ferenc Általános Iskola képviseletében, aki jelenleg a Faluház megbízott vezetôje
is. A Martonvásári Rendôrôrs parancsnoka statisztikai adatok ismertetésével adott tájékoztatást Baracska
bûnügyi helyzetérôl. Ezt követôen a fórum résztvevôi kérdéseket intéztek az
ôrsparancsnok úrhoz, majd a közbiztonság javítását szolgáló kérések, javaslatok
hangzottak el.
A rendeletek betartása érdekében
Képviselô-testületünk fontosnak találja, hogy azok a lakosság számára kön�nyen elérhetôek legyenek. Ezért úgy tervezi, hogy a közeljövôben a Kidobolónak egy különszámában közzéteszi Baracska Község Önkormányzatának hatályos helyi rendeleteit, melyek Baracska honlapján jelenleg is megtalálhatók.
A november 16-ára tervezett közmeghallgatást egy késôbbi idôpontra halasztotta a testület, amikor már a járások
mûködésével kapcsolatos változásokról
és a 2013. évi költségvetésrôl is tudja tájékoztatni a lakosságot.
Becsei Andrásné
alpolgármester

JEGYZÔI SOROK
Tájékoztató a járási hivatalok
kialakításával kapcsolatban
Mint már mindenki biztosan értesült róla, 2013. január 1. napján megkezdi
mûködését Martonvásáron a
járási kormányhivatal. (2462
Martonvásár, Szent László u.
2.) A járási hivatal mûködése
jelentôsen befolyásolja majd
a polgármesteri hivatalban – helyben – intézhetô
ügyek körét. Bár január 1.
napjától mûködnie kell az
új rendszernek, még vannak
bizonytalan, nem tisztázott
kérdések a hatáskörök pontos változásáról.

A jelenlegi jogszabályok
alapján biztosan a polgármesteri hivatalban kell továbbra is (2013. január 1.
napját követôen) intézni a
következô ügycsoportokat:
– átmeneti segélyezés,
– temetési segély,
– aktív korúak ellátása,
– lakásfenntartási támogatás,
– méltányossági ápolási díj
(polgármesteri hatáskörben),
– méltányossági közgyógy
ellátás,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

– anyakönyvi ügyek,
– állampolgársági kérelem
benyújtása,
– birtokvédelmi ügyek,
– helyi adózással kapcsolatos ügyek,
– kereskedelmi igazgatással
kapcsolatos ügyek,
– hagyatéki ügyek
2013. január 1. napját
követôen azonban a polgármesteri hivatal helyett,
Martonvásár járási hivatalában kell intézni a jelenlegi
jogszabályok szerint:
– lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek,

– idôskorúak járadéka,
– védelembevételi eljárás,
– iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, folyósításával kapcsolatos ügyek,
– valamennyi gyermekvédelmi és gyámsági ügy,
– alanyi és normatív köz
gyógyellátás,
– alanyi ápolási díj,
– egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság.
A jelenleg az Okmányirodában intézhetô ügyek (pl. útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetôi engedély,
parkolási igazolvány, stb.)
várhatóan továbbra is a já-
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rási hivatalban mûködô Okmányirodában maradnak.
A polgármesteri hivatal köz
tisztviselôi minden segítséget megadnak Önöknek az
eligazodásban, viszont kérem szíves türelmüket is az
átállás idôszakában. Természetesen – ahogy mi is több
információhoz jutunk (pl.
ügyfélfogadási rend) – folyamatosan tájékoztatni fogjuk
a lakosságot.
Néhány gondolat az állattartásról és a hozzá kapcsolódó
jogszabályi környezetrôl
Bizonyára többen értesültek Baracska Község Önkormányzat Képviselô-tes
tületének az állatok tartásáról szóló 45/2004.(XII.18.)
sz. rendeletének hatályon kívül helyezésérôl. Ezúton kívánom felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ez a változás nem jelenti azt, hogy az
állattartókat ezután semmilyen kötelezettségek nem terhelik! Kérem, hogy a magasabb szintû jogszabályok betartására továbbra is szíveskedjenek figyelmet fordítani,
mert a szabályok megszegése esetén a szükséges intézkedéseket a jövôben is megtesszük. Állatvédelmi bírság kiszabása esetén a bírság
alapösszege tizenötezer forint. Ez az összeget a jogsértés körülményeitôl függôen
a rendeletben elôírt szorzószámokkal meg kell szorozni (több tényállás esetén a
szorzók összeadódnak!) így
a bírság összege akár a több
százezer forintot is elérheti.
Továbbiakban az említett
jogszabályok
megismeréséhez szeretnék segítséget
nyújtani, figyelembe véve a
településünkön leggyakrabban elôforduló problémákat.
Elsôsorban az ebtartással
járó kötelezettségeket emelném ki. Köztudottan sok eljárást kellett indítanunk köz-
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területen, felügyelet nélkül
kóborló (esetenként támadó
viselkedésû), valamint a nem
megfelelô körülmények között tartott kutyák esetében.
A kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet 17.§-a szerint belterület közterületén
ebet csak pórázon lehet vezetni (kivéve az ebek futtatására kijelölt területet, amely
nálunk nincsen). Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. A 14.§ az állatok táplálására, tartási helyére, mozgási igényére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az (5) és (7) bekezdések alapján tilos a kistestû
ebet 10 m 2-nél, közepes testû
ebet 15 m 2-nél, nagytestû
ebet 20 m 2-nél kisebb területen tartósan, ill. kistestû
ebet 4 m-nél, közepes testû
ebet 6m-nél, nagytestû ebet
8 m-nél rövidebb eszközzel
tartósan kikötve tartani. Futóláncon történô tartás esetén a feszített és a futó rész
hosszának összege nem lehet
kevesebb 5 m-nél, valamint a
futó rész nem lehet rövidebb
3 m-nél. Az ebek csoportos tartása során számukra
egyedenként 6 m2 akadálytalanul használható területet
kell biztosítani.
A rendelet változása következtében (17/B. § (10) bek.)
ebtartók kötelesek minden
négy hónaposnál idôsebb
kutyájukat transzponderrel
megjelöltetni, és az (5) bekezdésben foglaltak szerint 2012. december 31-ig a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Erre
a regisztrációra közegészségügyi okokból van szükség,
ezért kérek minden kutyatulajdonost, hogy kötelezettségének a megadott határidôn

belül tegyen eleget! Itt említeném meg, a veszettség elleni védôoltás fontosságát is.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM
rendelet 4.§- alapján az állattartó köteles minden három
hónaposnál idôsebb ebet
magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: három hónapos kort elérteket
30 napon belül, az elsô oltást
követôen 6 hónapon belül,
ezt követôen évente. Ennek
elmulasztása esetén, a 6.§ (5)
kezdése szerint az állat tulajdonosával szemben bírságot
kell kiszabni!
Az állatok tartásával kapcsolatos jogszabály az állatok
védelmérôl és kíméletérôl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény is. Hatálya többek között a kedvtelésbôl tartott
állatokra és a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatokra is kiterjed.
Tartalmazza az állatok védelmének általános szabályait (pl.: tartás, állatkínzás tilalma stb.), egyes állatok védelmének külön szabályait (vágóállat, veszélyes állat stb.), de kiterjed az állatkísérletekre, az állatok szállítására, érintôlegesen az állatmenhely létesítésre, és az
állatvédelmi oktatásra is.
Néhány fontosabb kritérium a rendelet 4-8. §-ai szerint: A tartás során az állattartó köteles az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelô
életfeltételeket biztosítani.
Az állat igényeit rendszeresen, de legalább napi egyszer
ellenôrizni kell! Az állattartó köteles gondoskodni az
állat megfelelô és biztonságos elhelyezésérôl, szökésének megakadályozásáról.
Községünkben sajnos a haszonállatok tartása sem
minden esetben bizonyult
megfelelônek. A mezôgazda
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sági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.)
FVM rendelet több fontos
kötelezettséget ír elô a haszonállatok (pl. sertés, szarvasmarha, juh, baromfi) tartásával kapcsolatban. A rendelet mellékletei tartalmazzák az állatok tartásának minimális követelményeit, ide
értve a szükséges férôhely
m 2-t is.
Meg kell említenem az állati tetemek, feldolgozás során
keletkezô belsôségek, állati
hulladék kezelésével kapcsolatos problémákat is. Ismételten felhívom minden érintett figyelmét, hogy az Aradi utca végén található, ún.
„Bruck-gödör” nem szemétlerakó ill. szerves-hulladék
(pl.: állati tetem) gyûjtô terület! Bármilyen jellegû szemét ill. hulladék itt történô
elhelyezése illegális és eljárást von maga után! Ilyen
jellegû szerves hulladék
megsemmisítésére saját ingatlanon van lehetôség. Ennek szabályait a vidékfejlesztési miniszternek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.)
VM rendelete szabályozza.
Az állattartó ingatlanán, az
elhullott kedvtelésbôl tartott
állatot (elhullott lófélék hullájának kivételével) legfeljebb évi 100 kg össztömegig
(tehát már nem csak 50 kgig!) elföldelheti. Az elhullott állatok elföldelése ott
végezhetô, ahol a talajvíz
legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem
emelkedik magasabbra. Az
elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális
nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter tá-
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volság legyen. Az elföldelés
helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak
kell lennie.
A lakosság figyelmébe ajánlom még a 2008. évi XLVI.
törvényt, mely az élelmiszer-láncról és hatósági
felügyeletérôl szól. Ez a törvény tartalmazza többek között az állat tartására, tenyésztésére, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi állapotának
vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket.
Bízom benne, hogy tájékoztatóm segítséget nyújtott minden állattartónak
abban, hogy felelôsen és
a lakókörnyezet elvárásainak, valamint a jogszabályok elôírásainak megfelelôen
tartsanak állatot.
Néhány jó tanács és
tudnivaló a téli idôszakra
A
még
hátralévô
téli
idôszakra
vonatkozó
jótanácsokat a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója alapján
állítottam össze az alábbiak
szerint:
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gázüzemû vagy
vegyes tüzelésû fûtési technikák esetén, fokozott figyelmet fordítsanak arra,
hogy az új típusú nyílászárók
megfelelô szellôzônyílással
legyenek ellátva. A szigetelés
és a szellôzés hiteles szakemberek által történô beszereltetése szükséges. Régebbi típusú nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenôrzést érdemes elôirányozni. Ez fokozottan fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai
elszívó berendezés mûködik,
ugyanis az elszívó mûködése
alatt fellépô depresszió miatt a kéménybôl az égéstermék visszaáramolhat a la-
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kótérbe. Célszerû minden
gázfûtéssel rendelkezô ingatlanba cirkó vagy kazán közelébe szénmonoxid-érzékelôt
telepíteni (veszélyes szénmo
noxid-koncentráció esetén
erôteljes hangjelzést ad), ami
adott esetben életet menthet.
A hideg idô beköszöntével egyre több fát égetünk,
egy elhanyagolt, falazott kéményben ez koromtûzhöz is
vezethet. A megnövekedett
huzathatás és az intenzív fatüzelés miatt a korom gyorsabban lerakódik a kémény
falán, leszûkítve a kürtôt. A
leszûkült kürtôben a hômér
séklet megnövekszik, míg
a kéményben lehûlô vízgôz
és égéstermékek lecsapódása kátrányos réteget alakít
ki, amely képes meggyulladni. Folyamatosan ügyeljenek a kémények állapotára, ha problémát tapasztalnak, de évente egyszer mindenképpen, ellenôriztessék
kéményseprôvel.
A téli idôjárás miatt fokozottan figyelhetôek meg bizonyos veszélyeztetô hatások,
amelyek másképpen jelentkeznek lakott területen és
szabadban tartózkodáskor.
Havas idôben a járdák és
egyéb közlekedôk síkossá válhatnak. A hó betakarhatja a
járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák),
ez további veszélyforrást jelent. A közlekedés során különös tekintettel kell lenniük
a gépjármûvezetôknek és a
gyalogosan közlekedôknek a
havas, jeges, csúszós útviszonyokra. Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek elôtt
lévô járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti
valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról,
a hó eltávolításáról, a síkos
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) síkosság-mentesítésérôl

a tulajdonos/használó köteles gondoskodni. Az ingatlan
tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti átereszeknek,
árkoknak, csatornanyílásoknak a hótól, jégtôl és más lefolyást gátló egyéb anyagtól
való megtisztításáról. Megfontolandó tanács az is, hogy
a téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni arra,
hogy csak a kijelölt helyen
szánkózzunk,
korcsolyázzunk, síeljünk úgy, hogy ezzel se a magunk, se más testi épségét ne veszélyeztessük.
Egy névtelen beadvány
margójára
Tisztelt „Baracska lakossága”! Az elmúlt pár hétben a
„település lakossága” nevében megszólaló bejelentôtôl
több – de minden esetben
ugyanabban a témakörben –
névtelenül benyújtott panaszbejelentés érkezett hozzám.
Még mielôtt érdemben reagálnék a panaszbejelentés
néhány sorára, tájékoztatni szeretném „Baracska lakosságát”, hogy a 2004. évi
XXIX. törvény, mely az európai uniós csatlakozással
összefüggô egyes törvénymódosításokról,
törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérôl, valamint
egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szól, szabályozza a közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó elôírásokat.
Ezen jogszabály alapján
jár el a polgármesteri hivatal akkor, ha panasszal, valamint közérdekû bejelentéssel fordulnak hozzánk és
az adott tárgykörben mi vagyunk az eljárásra jogosultak. Általánosságban elmondható, hogy több mint
hat éve, amióta jegyzôje vagyok a településnek, egyrészt
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nem volt jellemzô számú az
ilyen megkeresés, amikor
pedig mégis úgy döntöttek
az állampolgárok, hogy valamely ügyben beadván�nyal fordultak hozzánk,
szinte – a beadványok számát illetôen – 100 %-ban elmondható rájuk, hogy a nevüket és az elérhetôségüket
a panasz, közérdekû bejelentés benyújtásakor még akkor
is vállalták, ha több lakótársuk, utcabelijük vagy akár az
egész település nevében hívták fel bizonyos egyéni jogi,
vagy érdeksérelem megszüntetésével kapcsolatos problémára a figyelmünket.
Az elmúlt, több mint 6 évem
alatt, eddig mindösszesen
1 db névtelen bejelentés érkezett hozzám, amellyel kapcsolatos
intézkedésemrôl,
miszerint a beadványt továbbítottam a tényleges címzetthez – a Kidoboló c. lap hasábjain keresztül (mivel a
névtelenség az értesítési címre is igaz) tájékoztattam az
érintetteket.
Ami miatt most tollat ragadtam a névtelenül küldött,
„Baracska lakossága”, „a
falu lakossága” stb. nevében
íródott beadvány miatt, az a
következô:
A névtelen beadványt – annak megfogalmazója – már
nem is nekem, hanem Budapest Fôváros Kormányhivatalához nyújtotta be „Köszönettel: Baracska lakossága” aláírással. Budapest
Fôváros
Kormányhivatala
illetékesség hiányára tekintettel – nagyon helyesen – a
beadványt megküldte a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, akik írásban kerestek
meg engem az ügyben. A hivatkozott névtelen beadvány
többek között tartalmazza:
„Milyen törvény adta kiskaput talált a jegyzô Asszony és
mit kapott érte?”
Válaszom: elôször is aki név-
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telenül vádaskodik, mások
becsületébe gázol, azt az
embert mélységesen megvetem (én vállalom a nevem).
Ha arra nem volt bátorsága, hogy adja, vállalja magát egy közügyért, hogy veszi a bátorságot arra, hogy
engem (ezek szerint bárkit)
becsméreljen. Álljon ki ô is
az igazáért, én mindig kiálltam a sajátomért, csak én alá
is tudtam az állításaimat támasztani! Felháborítónak,
elitélendônek tartom ezt a
fajta viselkedést nemcsak velem szemben, hanem azokkal szemben is akik beletartoznak a beadványt megfo-

galmazó „Baracska lakossága” körébe. Vajon ôk tudják, hogy a beadványuk ilyen
mondatot is tartalmaz és talán még egyet is értenek
vele? A Polgármesteri Hivatal köztisztviselôi és a magam nevében egyszer és mindenkorra kikérem magamnak az ilyen jellegû gyanúsításokat.
Végkövetkeztetés:
kérem,
hogy a beadványok megfogalmazásakor szíveskedjenek az érintett tárgykörnél
maradni és tartózkodjanak
más emberek bemocskolásától és különbözô, az indulatok diktálta, alaptalan vá-
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daskodásoktól! Egyébként
pedig tájékoztatok minden
érintettet, hogy az adott témakörben érkezô összes beadványt tartalmilag meg-

vizsgáltuk függetlenül attól,
hogy azokat névtelenül nyújtották be, és minden, a hatáskörünkbe tartozó intézkedést meg is tettünk.

Tisztelt Ügyfeleink!
Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a magam nevében örömökben gazdag, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok önöknek
Vass Albert szavaival:
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!”
Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyzô

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Itt történt
A hosszú, forró nyarat követô
szeptembertôl különbözô rendezvényekkel indult a közélet Baracskán, az
óvodai és iskolai évkezdéshez is kapcsolódnak kellemes, emlékezetes programok.
– Szeptember 22-ére Dalos találkozót szervezett és tartott a helyi kórus.
A meghívottak között szerepelt és mutatkozott be a kajászói, a nagytétényi és
a százhalombattai dalkör. A baracskaiakat is beleértve minden kórus repertoárján szerepeltek közkedvelt és kevésbé ismert dalok, minden csoport igyekezett
valamilyen különlegességgel is kedveskedni a hallgatóságnak.
– 23-án a református templomban Fe-

kete Nándor orgonamûvész Világklas�szisok címû lemezének interaktív bemutató hangversenyét hallgathattuk meg,
melyet Európa legmodernebb digitális
orgonáján adott elô.
– 29-én Baracska Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt helyi
alapszervezete közösen rendezte meg
az Idôsek Napját. Nagy Ferencné Rozikának virágcsokorral köszöntük meg
munkáját, mivel nemrégiben lemondott
vöröskeresztes titkári posztjáról, melyet
20 éven keresztül végzett, többek között az Idôsek Napi rendezvények szervezése és lebonyolítása terén is. Mivel a
jövôben Nyitli Anita látja el a vöröskeresztes titkári teendôket, bemutatkozott

Így is lehet
Az elmúlt évek szélsôséges idôjárása, de fôleg az idei nyári forróság és csapadékhiány a közterületek növényzetét is megviselte. Az orvosi rendelô melletti Vörösmarty Emlékhelyen sajnos több örökzöld növény kipusztult, ezáltal sivárabb lett a terület. Szerencsére vannak a településen figyelmes, a környezetre igényes, azért tenni kész emberek. Lantos András úr észlelte a problémát és
felajánlotta, hogy faiskolájából térítésmentesen pótolja a kihalt fákat, bokrokat. Ígéretét be is tartotta, megszervezte és az ôsz elején segédeivel el is ültette azokat.
Bízom benne, hogy tevékenységük által a jövô nyárra ismét méltó környezetûvé
válik az emlékhely. Köszönöm Lantos úr!
Becsei Andrásné, alpolgármester

a résztvevôknek. A megjelent idôseket
a polgármester úr köszöntötte, majd a
helyi Dalkör teremtett vidám hangulatot dalcsokrával. Az édes és sós sütemények most is a támogatók jóvoltából kerültek az asztalra, melyhez kívánság szerint sör, bor és üdítôital is dukált. A kötetlen beszélgetések az egymás iránti érdeklôdésrôl, emlékek felidézésérôl
szóltak.
– A nyáron elkészült az óvoda KRESZ
pályája, melyet október 4-én egy játékos délelôttel ünnepelt, illetve vett birtokba a közel száz óvodás. Az óvó- és
dajka nénik felkészítô munkájának
köszönhetôen sok kisgyermek magabiztosan pattant kerékpárra vagy játék motorra, hogy a szabályokat betartva közlekedjen a tanpályán. Néhány bátortalan kisgyermek kivételével majd mindannyian kipróbálták a helyszínre érkezô
igazi rendôrautó üléseit, a golyóálló
mellényt és a védôsisakot. Természetesen a sziréna megszólaltatása sem maradhatott el. A bátrabbak kérdésekkel
halmozták el a rendôr bácsit, aki készségesen válaszolt. Nagy volt a lelkesedés, mikor a tûzoltókocsi is leparkolt az
óvoda udvarán, hogy annak felszerelését közelebbrôl megtekinthessék a gyermekek. Erre is felszállhattak, sôt az igazi
vízsugarakat kibocsátó tömlôt is kézbe
vehették. A váli tûzoltók is alig gyôzték
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a kíváncsi gyermekek kérdéseit megválaszolni.
Képviselô-testületünk a terület biztosításával, parkosítással és a Baracskai
Gyermekekért Alapítványon keresztül
pénzbeli támogatással járult hozzá a pálya létrejöttéhez.
– A Kozma Ferenc életét és munkásságát feldolgozó projektzáróra október
4-én délután került sor a Kozma Ferenc Általános Iskolában. Témabeli tudásukról vetélkedô keretében számoltak be a tanulók. Ötletes feladatsort állítottak össze a pedagógusok és sikeres felkészültségrôl tettek tanúságot a
versenyzôk. Örömmel vették át méltó
jutalmukat a diákok. A szülôk jelenlét-
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ükkel drukkoltak a sikerért, majd vendégül látással jutalmazták a programban
résztvevôket és a meghívottakat.
– Október 13-án az iskola szüreti mulatságot tartott. Az idô kedvezett a felvonuláshoz valamint az iskolás néptáncosoknak, akik a falu több helyén is bemutatóval szórakoztatták az érdeklôdôket.
Népszerû volt a táncház, melyet Végi
Péterné Piroska, a helyi óvoda vezetôje
és a Váli Bíbor Néptáncegyüttes néhány
tagja tartott a Faluházban. Fergeteges,
igazi szüreti mulatságot idézô hangulatban zajlott a Váli Néptáncegyüttes
elôadása, melyet a közönség szûnni nem
akaró tapssal köszönt meg. Az iskolai
Szülôi Munkaközösség sok lelkes tagja
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sürgött-forgott, szendvicseket, süteményeket készítettek, Kovács Zoli és társa most is finom lángost sütött a szaletli alatti kemencében, s a Gyarmati István által fôzött gulyást is sokan jóízûen
kanalazták.
– Október 19-én, az 1956. október 23-a
tiszteletére tartott községi megemlékezésen a Kozma Ferenc Általános Iskola
8. osztályosai korabeli filmkockák kíséretében emlékeztek az 56 évvel ezelôtti
eseményekre és a mártírokra. Az énekkartól az eseményekhez, az emlékezéshez méltó dalokat halottunk.
Köszönjük a felkészítô tanárok, a diákok és közremûködôk tevékenységét.
Becsei Andrásné, alpolgármester

I S KO L A

Államosítás
Tisztelt Olvasó! Kedves Szülôk!
2012. november 19-én megtartott Nevelôtestületi értekezletünk témája az intézményünket érintô törvényi és jogszabályi változásokból adódó tájékoztatás volt.
Jelen cikkemben szeretném Önöket is tájékoztatni arról,
hogy a változás mit jelent, és hogyan érinti iskolánk életét,
az ott folyó nevelô-oktató munkát.
2013. január 1-jével a települési önkormányzatok (esetünkben Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás) köznevelési feladatait, a Kozma Ferenc Általános Iskola mûködtetését is az állam veszi át. Bár az állami intézményfenntartással kapcsolatos kérdésekben még sok részlet bizonytalan, és az átadást-átvételt szabályozó jogszabályok még elôkészítés alatt állnak, mégis fontosnak tartom áttekinteni, mit lehet tudni az eddig megjelent szabályozók
alapján errôl a fontos változásról.
Az iskola életében már többször volt „fenntartóváltás”, legutóbb 2007-ben a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás vette át a fenntartói jogokat Baracska Község Önkormányzatától.
Elmondhatom, hogy az elmúlt idôszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy annak idején Baracska Önkormányzata jó
döntést hozott, mikor a fenntartói jogokat átadta a Kistérségi Társulásnak, mellyel biztosította iskolánk fennmaradását és mûködtetését. Az akkori változtatás oka kimondottan
anyagi természetû volt.
Jelen esetben törvény szabályozza: mivel 3000 fô alatti település vagyunk, a fenntartást és a mûködtetést is az állam
biztosítja az un. Klebersberg Intézményfenntartó Központon keresztül. Fontos tudni, hogy az iskola Baracska község
tulajdona megmarad! Ez azért is fontos, mert az elmúlt 5
évben a mindenkori fennálló képviselôtestület, a jegyzô as�szony és polgármester soha sem hagyta magára iskolánkat,
fontos volt számukra mindig, hogy a falu egyetlen iskolája megmaradjon és fejlôdjön. Ezért nem aggódom jövônket

illetôen, mert tudom, hogy a törvényi változást fel kell vállalnunk, a velejáró feladatokat el kell végeznünk és továbbra is számíthatunk támogatásukra.
Az átalakítás a gyerekek, a családok érdekét szolgálja, valódi esélyegyenlôséget teremt az iskolarendszert igazságosabbá tevô nagyobb állami felelôsségvállalás.
Az állami fenntartás közvetlenül nem érinti a szülôket, tanulókat, csak az iskolánkban dolgozó pedagógus és technikai dolgozókat, akik a Központ foglalkoztatottai lesznek.
Viszont a Nemzeti Köznevelésrôl szóló törvény annál inkább meghatározza jövônket. A nevelô-oktató munka iskolánkban a Pedagógia Program szerint folyik. Ennek része a
helyi tanterv, melyet az oktatásért felelôs miniszter által kiadott kerettanterv alapján készít el majd nevelôtestületünk.
E két alapdokumentumban számos változtatást kell eszközölnünk, ízelítôül a legfontosabbakat kiemelem:
• mindennapos testnevelés (2012. szeptember 1-jétôl  az 1.
és 5. osztályban a kötelezô testnevelés órák száma 3-ról 5-re
növekedett)
2013. szeptemberétôl:
• mindennapos testnevelés, erkölcstan oktatása (1–8. évfolyamon), egész napos iskola
Kiemelkedôen hangsúlyt kap majd: személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, sajátos nevelési igény és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggô pedagógiai tevékenységek,a tehetség kibontakoztatását segítô tevékenységek, gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, egészségnevelési program, környezeti nevelés program, szülô-pedagógus-tanuló együttmûködésének formái,
közlekedésre nevelés, és a tanulók fizikai állapotának mérése.
A leglényegesebbeket kiemeltem, késôbbiekben az alapdokumentumaink felülvizsgálata után még tájékoztatom Önöket. Köszönöm megtisztelô figyelmüket.
Kárpáthegyi Józsefné igazgató
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A Kozma-projekt
O k t ó ber 4-én a
TÁ MOP-3.1.4 -2009/0102
„A kompetencia alapú oktatás megvalósulása iskolánkban” címû projekt fenntartási idôszakában megvalósított feladatot teljesítettük.
Ezen a délutánon zártuk egy
vetélkedô formájában a három hetet meghaladó projektet.
Címe: Kozma Ferenc élete és
munkássága.

A projekt célja:
– A tanulók ismerkedjenek
meg Kozma Ferenc életével
és munkásságával
• életének állomásai
• r eformkor és a kiegyezés
kora
• lótenyésztés
• lovas sportok
– a 48-as szabadságharc elsô
nagy csatája: Pákozd
– Huszárhagyományok
– A huszárok egyenruhája,
fegyverzete.

– Kompetenciaterületek fejlesztése
Bevont tanulók: 7. osztály
A
projektet
megvalósító bevont pedagógusok:
Adorjánné Vadas Katalin és
Moharosné Benkô Ágnes,
továbbá valamennyi pedagógus aki ebben az osztályban tanít. Köszönöm munkájukat!
Nevelôtestületünk a munkaterv készítésénél elhatározta, hogy ebben az évben
emlékeztünk Kozma Ferenc
halálának 120. évfordulójára ezért három héten keresztül valamennyi tantárgy
keretén belül foglalkozzanak tanulóink az adott témával. Részletesen napra
lebontva, fényképekkel az
érdeklôdôk megtekinthetik
honlapunkon Adorjánné Vadas Katalin és Moharosné
Benkô Ágnes közösen el-

készített
projekttervét.
(www.kfai.extra.hu)
5 csapat képviselte a 7. osztályt. Örömmel éltük meg,
hogy tanulóinkon kívül meghívott vendégeink, szülôk,
pedagógusaink jelen voltak
ezen a szép délutánon, ahol
érdekesebbnél
érdekesebb
feladatok megoldását kísérhettük végig. Köszönetet érdemel Túróczi Lajos, Varga
Ferenc és Csíki Botond, akik
közremûködésükkel segítették munkánkat, elôadásaik
kal még színesebbé tették a
tanítási napokat, jelenlétükkel pedig emelték a projekt
színvonalát. A vetélkedô végén vendégfogadás volt, ahol
nagymamák, anyukák finomabbnál finomabb süteményeit fogyaszthattuk. Köszönjük szépen!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

A szüreti mulatság emlékei
Október 13-án rendeztük meg a szüreti
felvonulást és mulatságot. Idén folytattuk a tavaly elkezdett koncepciót, szerettük volna, hogy ez a nap elsôsorban
a gyerekekrôl, a hagyományôrzésrôl, a
régi értékek felidézésérôl szóljon. Ennek érdekében már három héttel korábban megbeszélést tartottunk a szülôi
munkaközösség tagjaival. Egyhangúan
megállapodtunk, hogy az idei évben is
egy estig tartó gyermekbarát programot
szervezünk pedagógusaink bevonásával.
Gyönyörû, napfényes ôszi reggelre ébredtünk október 13-án. A baracskai
hintók, lovasok 12 órától gyülekeztek az elôzô nap Székely Miklósné (Erika néni) és 8.osztálya által gyönyörûen
feldíszített Faluház udvarán. Délelôtt
megérkeztek a szülôk és lázas munka kezdôdött. Gyócsi József kenyeret,
Orosz István szódavizet adományozott,
mely felajánlásokat ezúton is köszönünk. Kemencefûtés, szendvicskészítés,
vette kezdetét. Közben folyamatosan ér-

keztek a szülôk szorgos kezei által készített sütemények, valamint a felajánlott tombolatárgyak. Dél körül megérkeztek a néptáncos gyermekek szüleikkel s együtt készülôdtünk a felvonulásra. A bíró és bíróné feladatát ezúttal Komáromi Zsolt és párja, Keres Kitti látta el. A hintós, lovas kocsis menet
jókedvû énekkel indult el. Néptáncosaink 5 helyen, a falu több részét érintve adták elô táncukat. Mindenhol sokan
várták ôket, szépen megterített asztallal,
süteményekkel, üdítôkkel kedveskedtek
nekik. Ezalatt a Faluházban pedagógusaink, valamint a baracskai hímzô szak-

kör kézmûves foglalkozásokat tartottak
az érdeklôdôknek. A kemencében fokhagymás, szalonnás kenyérlángost sütött Kovács Zoltán, a bográcsban pedig
gulyásleves készült Gyarmati István irányításával. 17 órától Végi Péterné ( Piroska néni) vezetésével táncházat tartottunk, s a közös mulatozásba kicsik-nagyok, gyermekek, szülôk, tanárok egyaránt aktívan részt vettek. Ezután a váli
BÍBOR tánccsoport mutatta be színvonalas elôadását. 18 óra után pedig kezdetét vette a szüreti „bambi buli”, melyhez a jó zenét Czamber Krisztián szolgáltatta. A tánc közben sort kerítet-
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tünk a tombolahúzásra, ahol a sok adományozónak köszönhetôen nagyon sokan nyertek. Nagy öröm volt számunkra, hogy a felvonulás rendben, fegyelmezetten lezajlott, és tanulóink példás
magatartást mutattak a rendezvény teljes ideje alatt is. 20 órakor zártuk a napot, melyrôl rengeteg élménnyel gazdagodva, kissé fáradtan, de boldogan távozott mindenki.

Köszönetet mondunk: Szilágyi Rolandnak, Vida Zoltánnak, Csepke Sándornak, Csepke Gábornak, Vadas Józsefnek, Vajda Rozáliának, Szabó Józsefnek,
Keres Kittinek, Komáromi Zsoltnak,
Gyócsi Józsefnek, Orosz Istvánnak, Katona Mihálynak, Gyarmati Istvánnak,
Kovács Zoltánnak, a hímzô szakkörnek, Végi Péterné Piroskának, Czamber
Krisztiánnak, Takács Zsuzsinak, COOP

bolt dolgozóinak, Schamberg Istvánnak,
Becsei Andrásnénak, Kiss Tibornak,
Juhászné Aranka néninek, Kertmegi
családnak, Vadasné Katinak, Oláh Idának, Horváthné Etelkának, Novoth
Ferencnének, Fodor Józsefnek és az ös�szes szülônek, valamint minden „névtelen” segítônknek, hogy hozzájárultak e
nap sikeréhez.
Szôlôsyné Nagy Melinda, DÖK vezetô

ÓVODA

Bóbita Krónika
Egymást érik
a programok,
események a
Bóbita
Óvodában az idei ôsszel. A szeptember a befogadás hónapja
volt, a kicsik és nagyok újra
visszaszoktak az óvodai életbe. Ahogy arról az elôzô Kidobolóban olvashattak, elkészült óvodánk KRESZ pályája. Bár év eleje óta nagy
örömmel használták a gyerekek, szerettünk volna egy
igazi élmény gazdag megnyitót szervezni.
Október 4-re nagy izgalommal készültek a gyerekek, hiszen a megnyitóra a gárdonyi rendôrségtôl, és a váli
tûzoltóktól is vártunk vendéget. Nagy örömmel fogadták a rendôr bácsit, aki megengedte a gyerekeknek, hogy
felpróbálhassák a golyóálló mellényt, a rohamsisakot,
megnézhették a gumibotot,
beülhettek a rendôrautóba,
kipróbálhatták a rádiót, és
természetesen a sziréna is
megszólalt néhányszor. A
gyerekek érdeklôdve, csillogó szemmel figyelték a
rendôr bácsi minden szavát,
és a bátrabbak beszédbe is
elegyedtek vele. Mikor elbúcsúztunk tôle, csak rövid ideig volt idônk szomorkodni,
mert kisvártatva megérkeztek
a tûzoltók egy hatalmas, jól
felszerelt tûzoltóautóval. Elmesélték mikor kell ôket hív-

ni, és mit csinálnak, ha hívják
ôket. Az autó minden részét
megmutogatták, valamint az
ô felszerelésüket, amelyek
közül néhányat a gyerekek is
felpróbálhattak. Természetesen a tûzoltóautóba is be lehetett ülni elôre a vezetôülésre,
és hátulra is. A nap fénypontja azonban a locsolás volt.
Tûz szerencsére nem volt, de
minden gyerek, aki szeretett
volna, locsolhatott egy kicsit.
A következô héten már
a
zöldségekrôl
és
a
gyümölcsökrôl
beszélgettünk sokat, valamint az
egészségünkrôl, hogy hogyan
vigyázhatunk rá. Október
10.-én a gyerekek és a szülôk
által behozott gyümölcsökbôl
gyümölcssalátát
készítettünk a gyerekekkel, segítettek diót, mandulát, mogyorót pucolni. A zöldségeket
összedaraboltuk, hogy az udvaron az ügyességi játékok
alatt is tudjunk egészségesen nassolni. Hogy a zöldségek nemcsak egészségesek és
finomak, hanem szórakoztatóak is, az bizonyítja, hogy
a különbözô módon felszeletelt répából „répaképeket”
készítettünk, majd mindenki megehette a remekmûvét.
Hogy az utókornak is maradjon bizonyíték, falatozás
elôtt fényképeztünk. A maci
csoport pedig idén is készített csalamádét, amit az ebéd
mellé eszegethetnek.

Hogy ne csak az egészségünket, hanem a környezetünket is védjük, idén is
megszerveztük a szelektív
hulladékgyûjtést. A papírt és

a PET palackot évente kétszer konténerbe gyûjtjük, az
értük kapott összeget eszközökre fordítjuk. Az elhasznált elemeknek állandó
gyûjtôdoboza van az óvodában, ahová egész évben el lehet helyezni a lemerült elemeket. Valamint a tavalyi
évtôl külön gyûjtjük a kupakokat, melyekkel egy beteg
kisfiúnak, és családjának segítünk.
Ahogy minden évben, idén
is ellátogatott hozzánk Marci bácsi, hogy kedves fényképeket készítsen a gyerekekrôl
és a csoportokról.
November 6-án gyorsabban
fogytak a tízóraira szánt kenyerek, hiszen nagyon várták a gyerekek a bábelôadást.
A mese címe: A varázstelefon volt.
November 9-én szintén a
tornaszobában gyülekeztek
a gyerekek, hiszen Márton

napi elôadásra és mulatságra várta az Alma csoport az
óvoda többi gyermekét. Szépen beöltözött libapásztorlányok és libapásztorlegények
ôrizték a kislibákat, elkergették a
héját, a sast, végül
a farkast is, közben libás játékokat játszottak és
libás dalokat énekeltek.
Az idei évben
a Maci csoport
gyermekei csatlakoztak az
Ovi-zsaru
programhoz,
amelynek keretében a bûnés baleset megelôzés nevelési
módszerével ismertetik meg
a gyerekeket és az óvó néniket. Alapvetô célja a gyerekek biztonságérzetének segítése és megerôsítése. November 16-án egy rendôr
néni és egy rendôr bácsi látogatott el óvodánkba, most
csak a Maci csoporthoz,
és beszélgettek a gyerekekkel a helyes közlekedésrôl,
hogy kell bemutatkozni, kik
az ismerôsök, kik idegenek,
kivel szabad szóba állni, beengedni a lakásba. Megismerkedhettek a gyerekek a
rendôr ruházatával, eszközeivel, a rendôrautóval. A továbbiakban pedig az óvó nénik bábok segítségével beszélgetnek és játszanak a gyerekekkel ezekrôl a témákról.
Mészárosné Giricz Marianna
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Óvodai
búcsúztató
November 16-án este összeg yûl
tünk régi és jelenlegi óvó nénik,
dajka nénik és óvodai dolgozók,
hogy együtt búcsúztassuk el két
nyugdíjba vonuló kollégánkat:
Kiss Józsefné Kati nénit
és Balog Lászlóné Maca nénit.
Az estét a gyerekek köszöntôjével
indítottuk, akik nemcsak saját nevükben, hanem az összes régi óvodás és kolléga nevében köszönték
meg azt a sok-sok évet, amelyet
köztünk töltöttek, és azt a sok jót,
amit tôlük tanultunk. Köszöntötte
az ünnepelteket Némethné Keszthelyi Andrea intézményvezetô,
Végi Péterné Tagóvoda vezetô,
Boriszov Zoltán polgármester úr,
valamint óvodánk jelenlegi dolgozói énekkel és tánccal készültek. Elsorolni nem lehetne men�nyi mindent tettek ôk a baracskai
óvodásokért, mennyi mindent köszönünk Nekik, és még mennyi jót
kívánunk a további életükhöz. Egy
kis idézetet hadd adjunk át ezúton
is Nekik, és minden nyugdíjban
lévô kollégánknak:
Az öreg kút csendesen adja
vizét... így telik minden napja.
Áldott élet ez! – fontolgatom:
csak adni, adni minden napon!
Ilyen kúttá kellene lennem!
csak adni teljes életemben!
Csak adni? Terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek...tükre rám ragyog:
„Hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom
frissen, vidáman és szabadon”...

Óvoda  |  Egyház  |  Olvasói sorok
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A Római Katolikus
Egyházközség tájékoztatója
November 10-én a püspök atya az elsô
magyar szent család, Szent István, Gizella és fiuk, Imre oltalmába ajánlotta családjainkat. Az ünnepségen részt
vevô családok kis házioltárt, imafüzetet és gyertyát kaptak ajándékba, bízva abban, hogy hitükben megerôsödve
még inkább tanúságtevô közösséggé
válnak.
Egyházközségünk jelentôs eseménye,
mindenszentek ünnepe – templomunk
búcsúja – volt november 1-jén. Másnap,
halottak napján pedig szeretteinkért
mutatott be szentmisét a plébános úr.
A Hit Éve katekézissorozatában a
Szentatya mindnyájunkat foglalkoztató
kérdéseket fogalmazott meg. A kereszteléskor három kérdést tesz fel a pap a
hit megvallására: Hiszel a Mindenható
Atyában? Hiszel Jézus Krisztusban, az

ô egyszülött Fiában? Hiszel a Szentlélekben? A válasz egyszerû: Hiszek.
A hit Isten ajándéka egy közösségen
keresztül, amely maga az Egyház. Hitünk akkor valóban személyes, ha egyben közösségi is. A kereszténység kezdetén az apostolok minden félelmet
legyôzve, a Szentlélek ereje által hirdetni kezdték az Evangéliumot, mindazt, aminek szemtanúi voltak. Szükségünk van az Egyházra ahhoz, hogy biztosak legyünk hitünkben és együtt tapasztaljuk meg Isten ajándékait: szavában, a szentségekben, a kegyelem támaszában és a szeretetrôl való tanúságtételben. Mindezeket az ajándékokat
bûneink börtönébôl kiszabadulva, szabadságban élhetjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

O L VA S Ó I S O R O K

A dal, a zene örömforrás
Szeptember 22-én a Faluházban nagy
volt a sürgés-forgás. A Baracskai Dalkör dalostalálkozóra hívta a baráti dalkörök közül a kajászói, nagytétényi és
százhalombattai Dalköröket, hogy egy
szép délutánt töltsenek együtt azokkal, akiket érdekel a Dalkör munkája és
akik szintén szeretnek énekelni.
Négy órára benépesült a Faluház és
elkezdôdött a mûsor.
„Nem lehet egészen boldog ember,
akinek nem öröm a zene.” – vallja
Kodály Zoltán.
Valóban így is van, hiszen a dal, a zene
megnyugtat, feltölt, kapcsolatot teremt, összeköt minket, közelebb visz
egymáshoz. Örömben, bánatban támaszt jelent.
Kellemes élményben volt részünk ezen
a délutánon, hiszen barátokat vártunk,
barátokat fogadtunk. Csodálatos dalokat hallhatunk. Idônként még egy-egy
könnycsepp is kigördült a szemünk sarkából, úgy elérzékenyültünk.

Kellenek az ilyen alkalmak, hogy
feltöltôdjünk, elfelejtsük néhány órára
gondjainkat és örüljünk egymás sikereinek is.
Próbálunk bizonyos értelemben az orrunknál elôbbre is látni azzal, hogy bevonjuk az ifjúságot is ebbe a zenei világba és alkalmat biztosítunk a szereplésükre. Ez alkalommal Novoth Julianna 4.o. tanuló egy Altatódalt és két
népdalfeldolgozást zongorázott el nagyon szépen. Mészáros Sára gimnazista pedig csengô hangon dunántúli népdalokat énekelt. Szeretettel várjuk a
következô dalostalálkozóra is ôket és
persze mindazokat, akik már korábban felléptek nálunk (Vágó Danica,
Cserki Kata).
Vendégül láttunk mindenkit egy tál
étellel, amit a Tavaskert személyzete
készített nekünk. Köszönjük, nagyon
finom, ízletes volt minden.
Méri István zenekara hangulatos zenét
szolgáltatott az eseményhez.
Köszönjük a résztvevôk biztató és
elismerô szavait. Igyekszünk az or-
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szágos minôsítôkön elért eredményeinkkel meghálálni figyelmüket és
érdeklôdésüket.
Természetesen munkánk eredményességét két szakmai vezetônk segítsége nélkül nem érhettük volna el. Köszönjük Szoboszlay Béláné (Andrea)
karvezetô és Eôry Zsuzsanna docens
asszony odaadó, kitartó türelmét, irányítását, támogatását.
A rendezvényhez sok segítséget kaptunk a falu lakóitól, a vállalkozóktól és
civil szervezetektôl is.
Köszönjük a sütiket, az italokat, tombolatárgyakat, hangosítást, dekorálást,
felszolgálást, a vendégekre fordított figyelmet mindazoknak, akik ezt önzetlenül, tiszta szívbôl tették.
Büszkék vagyunk arra is, hogy a falu
vezetôi lehetôséget adnak, támogatják
rendezvényeinket és jelenlétükkel megtisztelnek minket. Öröm volt a kajászói
polgármester asszonyt is az érdeklôdôk
soraiban látni.
Bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát és szép élményekkel távozott.
Reméljük a legközelebbi találkozóra újra eljönnek és hoznak magukkal
egy-egy fôt, aki még nem hallott minket és kíváncsi ránk, esetleg sorainkba is lép.
Mészáros Jenôné
(a dalkörösök nevében)

Néhány gondolat az Idôsek Napjához kapcsolódóan
Baracska Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Baracskai Alapszervezete szervezésében az Idôsek Világnapja (október 1.) alkalmából 2012. szeptember 29-én köszöntöttük településünk 70 év feletti lakosait.
A rendezvényt Becsei Andrásné alpolgármester nyitotta
meg, megköszönve Nagy Ferencné Rozika néni, a Magyar
Vöröskereszt Baracskai Alapszervezetének titkáraként végzett, több évtizedes karitatív munkáját, majd Boriszov Zoltán polgármester úr mondott köszöntôt.
A Vöröskereszt Helyi Szervezete nevében köszöntöttük falunk
legidôsebb
lakóit, Dombai Jánosnét, Vörös Józsefnét és Mészáros
Lászlót, akiknek ezúton is
jó egészséget kívánok! Ezt
követôen a Baracskai Dalkör
vidám dalcsokorral kedveskedett a megjelenteknek.
Az önkormányzat képviselôtestülete idén is minden 70

éven felüli állandó baracskai lakosnak pénzbeli támogatást
nyújtott.
Ezúton fejezem ki köszönetemet a Baracskai Dalkörnek, akik
mûsorukkal emelték a rendezvény színvonalát, illetve mindazoknak, akik a rendezvény lebonyolításában tevôlegesen
részt vettek azzal, hogy segítséget nyújtottak a helyszín berendezésében, az idôsek kiszolgálásában. Köszönet illeti meg
azokat a vállalkozókat és magánszemélyeket is, akik finom süteményekkel támogatták a rendezvényt. 
Nyitli Anita
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Baracskai Gyermekekért Együtt Alapítvány
A Baracskai Gyermekekért Együtt
Alapítvány 2012. május 21-én Unios
Leader pályázaton nyert 137 160 forintot.
A pályázat célja: Helyi identitás és környezettudatosság növelése térségen belüli tanulmányutakkal. Ennek keretében szerveztük meg a Völgy vidék nevezetességeit megismerô kirándulásainkat. A baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 130 tanulóját október
24-én, 25-én, 26-án 3 turnusban tanulmányi kirándulásra vittük. Az autóbusz árát pályázati pénzbôl fizettük a
belépôk árát a tanulók fizették. Völgy
vidéki autóbuszos vállalkozót találtunk
a lebonyolításhoz, Szerencsés József
személyében.
Utunk elsô állomása az Alcsútdobozi
arborétum volt. Megismerkedtünk létrejöttével, a történetével. A szép ôszi
idôben jót sétáltunk az évszázados fák
között. Elcsodálkoztunk a színpompás
leveleken, az ôszi erdô csendjén, az avar
zizegett léptünk alatt.

A második uticélunk a Tabajdi mezítlábas park volt. Végigsétáltunk a mesterségesen kiépített pálya mellett. A bátrabbak tényleg mezítlábasan érezték a
különbözô felületek közötti különbséget. Kellemesen elfáradva értünk a játszótérre, ahol mindenki felélénkült. A

buszban hazafelé elégedetten nyugtáztuk, hogy jó volt ezeket a nevezettességeket megismerni. A fényképek az emlékeink felidézéséhez, megosztásához
jó szolgálatot tesznek.
Székely Miklósné
kuratóriumi titkár (meghatalmazott)

Egészségünk kémiája (2. rész)
A
szénhidrátok
mellett
a tápanyagok másik csoportja a fehérjék. A fehérjék meglehetôsen bonyolult,
jellegzetes
térszerkezettel
rendelkezô óriásmolekulák,
melyek felépítésében mindössze húszféle aminosav vesz
részt. Az átlagos méretû molekula mintegy 100–300
aminosavból áll, melyek ös�szekapcsolódási
sorrendje egyediséget kölcsönöz az
adott fehérjének. Ezek a molekulák sokféle funkciót töltenek be a szervezetünkben.
Egyes képviselôik enzimek
(tehát valamilyen biokémiai
folyamat katalizátoraként segítik elô a sejt életben maradását), mások részt vesznek
a szervek közötti szállítófolyamatokban (hemoglobin),
vagy a fertôzésekkel szembeni védekezésben (ellenanyag-

ok). Vannak köztük vázanyagok, toxinok (kígyóméreg),
hormonok (inzulin, melynek
aminosav sorrendjének felfedezéséért Frederich Sanager
1958-ban kémiai Nobel-díjat
kapott) és olyanok is, melyek
az embrionális fejlôdés korai szakaszában tartalékként
szolgálnak.
A húsz aminosav közül,
amelyre a fehérjék felépítéséhez szükség van, a szervezet csak tizenegyet tud maga
elôállítani. A többi kilenc,
ún. esszenciális aminosavat a
táplálékkal kell felvenni. Ha
ez nem történik meg, akkor
az egyébként mennyiségileg
kielégítô táplálkozás mellett
is súlyos következményei lehetnek: a növekedés leállása,
levertség, emlékezetkiesés.
A táplálékpiramisról leolvasható, hogy az összes elfo-

gyasztott ételünk körülbelül
20%-ának kell fehérjetartalmúnak lennie. Az emberi
szervezet napi fehérjeszükséglete függ a testtömegtôl,
az életkortól, az egészségi állapottól. Általában elmondható, hogy a napi szükséges mennyiség gyermekeknél
1,8–0,85 g, felnôtteknél: 1 g
testkilogrammonként.
Teljes értékû fehérjék azok,
melyek a szervezet számára megfelelô mennyiségben és arányban tartalmazzák az esszenciális aminosavakat, így egyedüli fehérjeforrásként is biztosítani
tudják a szervezet aminosav
szükségletét. Ilyen az állati eredetû fehérjék nagy része (hús, tej, tojás, a hal) a
szója, és egyes gabonafélék.
Aki tehát a vegetáriánus étrendet választja, figyelme-

sen kell megválogatnia az étrendjén szereplô növényeket,
hogy ezáltal megfelelô men�nyiségben juttasson a szervezetébe a szükséges aminosavak mindegyikébôl.
Míg a fehérjehiányos táplálkozásnak egyértelmû tünetei vannak, addig a túladagolás nem egyértelmûen igazolt. Egy azonban biztos: 1
grammnyi fehérje elfogyasztása 4,2 kcal bevitelét jelenti, tehát mértéktelen fogyasztása elhízáshoz vezethet. Mindemellett a fogyókúrázók szívesen fogyasztják, mivel emésztése hosszú
idôt vesz igénybe, így sokáig biztosítja a jóllakottság érzését.
Az aminosavak sorrendjén túl a fehérjék fontos
jellemzôje a térszerkezete. Ezt legtöbbször gyenge

2012. december
másodrendû kötések biztosítják, ezért a fehérjék igen
érzékeny vegyületek. Hô és
bizonyos mérgezô anyagok
(nehézfémsók) hatására a
térszerkezet oly mértékben
megváltozhat, hogy a molekula nem képes eredeti funkcióját ellátni, így az életünk
is veszélybe kerülhet. Ezért
fontos a magas láz mielôbbi
csillapítása, és az említett vegyületek szervezetbe jutásának elkerülése.
A fehérjékkel kapcsolatban is meg kell említenünk
bizonyos
betegségeket!
Elôfordulhat, hogy az immunrendszer téves módon
veszélyesnek ismer fel valamely ételösszetevôt – legtöbbször fehérjét –, és beindítja ellene a védekezési reakciót. Leggyakoribb kiváltó ételek a tej, a szója és a
kagyló. A betegség tünetei
meglehetôsen kellemetlenek
lehetnek: csalánkiütés, hányinger, gyomorfájdalom,
hasmenés, bôrviszketés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, légutak duzzanata. A
tünetek szigorú diéta betartásával enyhülnek, illetve
meg is szûnhetnek.
A fenti allergiához hasonló betegség a lisztérzékenység, mely a vékonybél krónikus, felszívódási zavar-
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hoz vezetô megbetegedése. Az étkezéssel bevitt növényi fehérjék (glutén) hatására alakul ki. Bár a diéta betartása ebben az esetben meglehetôsen nehéz, teljes tünetmentességhez vezethet. Az emésztôrendszerbe
került fehérjék aminosavakra hasadnak, felszívódnak,
majd újra fehérjékké alakulnak. A megfelelô enzimek
hiánya súlyos következményekkel járhat.
Megemlítendô a fenilke
tonúria mely egy öröklôdô
anyagcserezavar.
Amen�nyiben egy gyermek mindkét szülôje rendelkezik a
fenilalanin-hidroxiláz enzim
elôállításáért felelôs gén hibás változatával, és a gyermek mindkét szülôtôl ezt a
hibás gént örökli, akkor az
utódnál fennáll az említett
enzim hiánya. Ez az enzim
felel a létfontosságú fenilalanin aminosav lebontásáért a szervezetben. A lebontás elmaradása visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodásokhoz vezet.
A betegség csecsemôkorban
egy egyszerû vérvétel segítségével szûrhetô, amit
Magyarországon 1975 óta
minden szülést követôen
kötelezôen elvégeznek. A betegség egy életen át tartó szi-

Kutyasarok

gorú, speciális fehérjeszegény diétával kezelhetô.
Megtörténhet, hogy szervezetünk valamely fehérjéje
nem mûködik megfelelôen.
Egy ilyen betegég a cisztás
fibrózis. Egy génünk kódol
egy fehérjét, mely ellenôrzi a
só és a víz ki – be áramlását
a sejtfalon keresztül. Ha egy
gyermek mindkét szülôjétôl

Ahogyan az írásunkból kiderült, a hal teljes értékû fehérjeforrásunk. Annak ellenére, hogy rendkívül egészséges,
kutatók szerint meglehetôsen ritkán szerepel az étlapunkon. Álljon hát itt egy kevésbé ismert, de általam kipróbált recept!
Dorozsmai molnárponty
Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 10 dkg húsos füstölt szalonna, 2 nagy fej hagyma, 25 dkg gomba, 15 dkg natúr lecsó,
5 dl tejföl, 50 dkg csuszatészta, 1 csokor petrezselyem,
1 kávéskanál pirospaprika, só, bors, liszt, olaj a sütéshez
Elkészítés: a halszeleteket besózzuk, fél órára állni hagyjuk, majd lisztbe (akár teljes kiôrlésûbe is lehet!) forgatjuk, és felhevített olajban mindkét oldalukon pirosra sütjük. Az apróra felkockázott szalonnát zsírjára pirítjuk,
megfonnyasztjuk rajta a hagymát, a tûzrôl lehúzva megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a lecsót és a vékonyra felszeletelt gombát. Félpuhára fôzzük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd elkeverjük 4 dl tejföllel. Enyhéz sós
vízben kifôzzük a tésztát, leszûrjük, összekeverjük a gombás lecsóval, majd tûzálló tálba tesszük. Elrendezzük a
tetején a halszeleteket, meglocsoljuk a maradék tejföllel.
Elômelegített sütôben 200 fokon pirosra sütjük. Petrezselyemmel, paprika- és paradicsomszeletekkel díszíthetjük.

Új állatvédelmi törvény

Minden olyan cselekedet, tényezô amely a kutyák jóllétét veszélyezteti állatvédelmi kérdés.
A kutyák védelmét is biztosító legátfogóbb jogszabály az állatok védelmérôl és
kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (közismertebb nevén állatvédelmi
törvény). 2013 január 1-jétôl a következô módosítások lépnek életbe:

Szigorodó elôírások
 egkötve tartás
M
Az új elôírások értelmében kistestû
ebeknek (20 kg-ig) legalább 10m2, közepes testûeknek (20-40kg) 15m2,
nagytestûeknek 20 m2 területet kell
biztosítani a jövôben. Változnak a kikötve tartás szabályai is. Kistestû ebet

hibás gént örököl, akkor a
fehérje nem mûködik hatékonyan. A beteg sûrû nyálkát
termel, melyben különbözô
kórokozók
telepedhetnek
meg. Az ilyen betegeket sokszor fel sem ismerjük, pedig
keményen megküzdenek az
elfogadható életminôségért.
Dr. Mayer András
és Simon Judit

legalább 4, közepes testût 6, nagytestût
8 méteres eszközzel (lánc) szabad csak
megkötve tartani. (lehetôleg a kutyát
nyakörvvel együtt kössük meg, ne pedig a lánccal-ha ez mégis így van eljárás indítható a gazda ellen!) 2016-tól tilos lesz huzamosabb ideig állatot megkötve tartani!

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6
m² akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Amennyiben ebet
futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven mûködô szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hos�szának összege nem lehet kevesebb 8
m-nél, valamint a futó rész nem lehet
rövidebb 3 m-nél. A kikötésnél a lánc
kutyához történô rögzítéséhez kizárólag nyakörv, vagy hám használható.
Figyelem! Patás állatot és ebet állandó
jelleggel kikötve tartani tilos!

16
Bántalmazás
A kutyákkal szemben kegyetlenkedôkre
is szigorodtak a jogszabályok. A kihágások esetén kiszabható állatvédelmi bírság alapösszege ötezer forintról tizenötezerre nô, de többszöri jogsértés esetén akár több százezer forintos bírságot
is ki lehet szabni. Az állatvédelmi bírság
alapösszegét a jogsértés körülményeitôl
függôen felszorozzák. Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es szorzót akkor kell alkalmazni, ha valaki az állat
életét elfogadható ok vagy körülmény
nélkül kioltja, állatot kínoz az állat tulajdonjogával, tartásával felhagy, az állatot elûzi, elhagyja. Ez esetben a bírság
összege százötvenezer forint. Ugyancsak százötvenezer forintra büntethetô
az a személy, aki állatot emberre vagy
állatra uszít, állatviadalra idomít, állatviadalt szervez, tart, arra fogadást szervez, azon közremûködik részt vesz, fogadást köt, állatviadal céljára állatot tenyészt, képez, idomít, forgalmaz, vagy
épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre bocsát.
Kalitka, akvárium
A rendelet értelmében tilos gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb
alakú akváriumban, és gerinces állat kifejlett egyedét harminc liternél kisebb
ûrtartalmú térben tartani.
Sziámi harcos halak tartása
A hím sziámi harcos halakat úgy kell
tartani, hogy azok egymást, illetve a tükörképüket ne láthassák.
Küllem változtatás
A kutyák küllemének megváltoztatása céljából fülcsonkítás nem, csak farok
kurtítás végezhetô el, az állat hét napos
koráig.
8 hetes elválasztás
A korai szocializációt és egészségesebb
természetû kutyák, macskák, görények
nevelését támogatja, hogy az állatot 8
hetes korukig az anyjukkal kell tartani.
Ebadó
Az ebadó bevezetésének lehetôségérôl
a helyi önkormányzatok dönthetnek,
mely évente legfeljebb 6000 Ft, veszélyes kutyák esetében 20 000 Ft lehet. Mentesülnek az ebadó alól a törzskönyveztetett magyar fajták (puli, pumi,
mudi, kuvasz, komondor, rövid szôrû és
drótos magyar vizsla, magyar agár, erdélyi kopó), a speciális feladatot ellátó kutyák (mentô-, segítô- és szolgá-
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lati kutyák), az ivartalanított ebek (kivétel a veszélyes kutyákat), valamint a
menhelyen élô, és örökbefogadott kutyák. (Cserébe viszont az örökbefogadót terhelik a kutya menhelyen történt
mikrochipes megjelölésének, veszettségoltásának és ivartalanításának költségei.) A beszedett összeget az önkormányzatoknak teljes egészében az ivartalanítás támogatására, a menhelyek és
gyepmesteri telepek fenntartására, az
állatvédôk támogatására, vagy egyéb állatjóléti és közegészségügyi feladatokra
kell fordítaniuk.
Ebösszeírás
Az önkormányzatoknak minimum háromévente egyszer, ismét ebösszeírást
kell tartaniuk.
Kutyák veszélyesnek minôsítése
Kutyát csak egyedi elbírálás alapján
(nem fajtája alapján) minôsíthet veszélyesnek a kerületi állategészségügyi hivatal. Ehhez elég, ha fennáll a harapás
veszélye. A kutya viselkedését egy az
„ebek viselkedésének megítélésében jártas” szakértô bírálja el. Ilyen módon veszélyesek minôsített kutyákat csak engedéllyel, ivartalanítva és chippel ellátva
lehet tartani, nem használható ôrzôvédô szolgálatban, tilos ezen kutyák kivitele az országból, valamint ebadójuk
mértéke is magasabb.
Teendôk viharok, szilveszter, tûzijá
tékok esetén
Az állatban félelmet keltô erôs fényvagy hanghatással járó tevékenységek,
idôjárási jelenségek teljes idôtartama
alatt az állat tartójának gondoskodnia
kell az állat félelmében történô elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.
Kötelezô mikrocsipezés
A jogszabályváltozás leglényegesebb
pontja, hogy 2013. január elsejétôl a
négy hónaposnál idôsebb ebek már
csak
elektronikus
transzponderrel
(mikrocsippel) megjelölve tarthatók.
A mikrocsip behelyezésének költségét az Állatvédelmi Törvény 3500 forintban maximalizálta (ez az összeg
nem tartalmazza az állat elôzetes vizsgálatának díját), de a késôbbi esetleges adatmódosítások ingyenesen lesznek. A transzponderrel korábban megjelölt, de az országos elektronikus adatbázisban még nem szereplô ebek adatait az állat tartója köteles 2012. decem-

2012. december
ber 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztráció
díja állatonként 200 Ft, az adatmódosítás, mely kötelezô a változástól számított 8 napon belül, ingyenes. A jogszabály elôírja azt is, hogy minden állatorvosnak ellenôriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülô, korábban még nem látott
kutyák rendelkeznek-e mikrocsippel, és
amennyiben nem, ezt fel kell ajánlania
az állat tulajdonosának. Ha ehhez az állat gazdája nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak ezt jelentenie kell a kerületi Fôállatorvosi Hivatalban. A bejelentés
alapján a hivatal felszólítja az állattartót,
hogy tegyen eleget kötelezettségének,
amennyiben ez nem történik meg, úgy
felelôsségre vonható, megbírságolható.
Csak reménykedni tudok abban, hogy
idôvel az emberek egy része (attól nem
félek, hogy mindenki) rájön, hogy kutyát tartani felelôsség, és ha valaki nem
képes az ezzel járó költségeket viselni,
akkor inkább ne is legyen állata.
Szeretnék minden Kedves Kutyasarok
olvasónak: BOLDOG, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNNI!
Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr, ebrendész,
ideiglenes befogadó
(baracskaallatvedor@gmail.com)

2012. december
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Téli biciklizés – biztonságosan
Az utóbbi idôben településünkön megnövekedett a kerékpárosokat érintô balesetek száma. Mi az oka ezeknek? Mit tehetnek a balesetek megelôzése érdekében a kerékpárosok?
A gépjármûvek üzemeltetésének emelkedô költségei, a célszerûség és a folyamatosan bôvülô kerékpárutak miatt egyre több ember használja a kerékpárját közlekedési eszközként is.

A

tapasztalatok szerint a kerékpárosok, elsôsorban a településen félnek az autók között kerekezni, nem érzik magukat biztonságban. Érdekes tapasztalat azonban a baleseti statisztikákat megvizsgálva, hogy a belterületi
kerékpáros balesetek legnagyobb része
éppen az önálló kerékpárutakon, gyalog-kerékpárutakon vagy éppenséggel
járdán közlekedô kerékpárosok kárára
történt, amikor keresztezô úton akartak átkelni. Ezek a balesetek szinte kivétel nélkül figyelmetlenségbôl, a kerékpáros közlekedési szabályok hiányos
ismeretébôl, illetve azok be nem tartásából következnek be.
A közúti közlekedési szabályok változtatásával nagy hangsúlyt kapott a kerékpárosok védelme, ezért érdemes
megismerni, átismételni néhány fontos
szabályt a biztonságunk és a közlekedésben részt vevô partnereink biztonsága érdekében.
A szabályok szerint kerékpárral
elsôdlegesen kerékpárúton, kerékpársávon szabad közlekedni, amennyiben
ilyen nincsen kialakítva lakott területen belül, ahol az úttest alkalmatlan
a kerékpáros közlekedésre a járdán is
szabad közlekedni a gyalogosok zavarása nélkül legfeljebb 10 km/h sebességgel. Sajnálatos, hogy a már kiépített kerékpárutat nem mindenki veszi igénybe, hanem az úttesten kerekeznek aka-

dályozva a forgalmat, sokszor egymás
mellett haladva, kitéve magukat egy
esetleges balesetnek. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán is csak
egy sorban szabad haladni.
A kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idôsebb, a kerékpárt nem hajtó utast a
kerékpár pótülésén.
Lakott területen kívül, ahol a
gépjármûvek már nagyobb, emelt sebességgel közlekednek, a kerékpárosok
védelme érdekében fôútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni nem
szabad, ezért a kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó
szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
Fontos változás, hogy a kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson – tehát ruházaton, testrészen is lehet – elôre fehér, hátrafelé piros színû, folyamatos vagy villogó fényt
adó lámpát és fényvisszaverôt helyeztek
el. A láthatósági mellény lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között kötelezô, de mindenkori használata ajánlott minden korosztály részére a védôfelszerelésekkel
– fejvédô-sisak, könyökvédô, térdvédô –
együtt.

Megszokott látvány, hogy a kerékpározó kutyát sétáltat, ami nem csak, hogy
nagyon baleset veszélyes, hanem tilos is.
Újdonság a nyitott kerékpársáv – amely
a kerékpárosok közlekedésére kijelölt
sáv – az úttesten felfestett fehér színû
szaggatott vonal és kerékpárt mutató
burkolati jel is jelzi.
A nyitott kerékpársávot más jármûvek
irányváltoztatáskor vehetik igénybe,
az erre vonatkozó szabályok betartásával. Jobbra kanyarodásnál például
minden jármûnek a nyitott kerékpársávot kell igénybe vennie, a kerékpárforgalom akadályozása nélkül. A kerékpáros, pedig balra kanyarodásra
felkészülés céljából elhagyhatja a nyitott kerékpársávot.
Enyhültek az egyirányú utcák ellenkezô
irányú használatának feltételei, amit
sajnos sokan félreértenek. Lényegi változást nem hozott az új KRESZ, mert
a fôszabály szerint az egyirányú utcába
szembôl továbbra sem lehet kerékpárral behajtani, kivéve, ha azt tábla külön jelzi.
Bár enyhült a szabályozás, de azért lévén a kerékpár jármû, kerüljük annak
ittas vezetését!
Végezetül ne feledjük, hogy a kerékpáron sokkal sérülékenyebbek vagyunk.
Jó utat és balesetmentes
közlekedést kíván a
Gárdonyi Rendôrkapitányság

Közeleg a szeretet ünnepe, a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!
Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a karácsony. Ebben az idôszakban sok idôt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. Az ünnepek közeledtével
fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a
zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei elsôsorban a bevá-

sárló központok, áruházak, piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bûncselekmények megelôzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják
meg tanácsainkat az áldozattá válás megelôzése érdekében!
• Fokozottan figyeljen értékeire, fôleg, ha forgalmas helyen
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tartózkodik, utazik. Ajánlott a válltáskáját maga elôtt tartani!
• Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy táskája külsô zsebeiben!
• Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját,
okmányait, mobiltelefonját!
• Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében!
• Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne hagyja táskáját a
bevásárlókocsiban, vagy a pulton, azt minden esetben tartsa magánál!
• ATM automatánál történô pénzfelvételkor járjon el nagyon körültekintôen! Lehetôség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be, ha
nem áll Ön mögött senki! Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!
• M inden esetben zárja be az autóját, húzza fel az ablakokat, még ha csak rövid idôre is hagyja el a gépjármûvet!
Az utastérben még üres táskát, ruhanemût, élelmiszert se
hagyjon!
• A z ünnepek alatt is fogadják kellô óvatossággal a különbözô
házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba,
bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati ajtót akkor is

2012. december

tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak! Ne tartson otthonában nagyobb összegû készpénzt!
• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek elôtt! Bízzanak
meg valakit, hogy naponta ellenôrizze a lakást, a zárakat,
nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fontos, hogy lássák a
mozgást a lakásban az udvaron, és lehetôleg különbözô
idôpontokban!
Ha a kellôen körültekintô magatartás mellett mégis bekövetkezne bûncselekmény, haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt
bármelyik rendôri szervnél megteheti, de célszerû az elkövetés helye szerint illetékes rendôrkapitányságon. Készüljön fel
rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott
tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzôit. Az
elkövetôrôl adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendôrök munkáját.
Amennyiben bûncselekményt észlel, kérjük hívja a 107, vagy
a 112-es segélyhívó számokat.
Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendôrkapitányság

SPORT

Három országos bajnoki arany
Novemberben a Pusztavámon rendezett két napos
nemzetközi ôszi Spartacus
Kupával zárult a tájékozódási futó versenyidény. Mérlegelve az eltelt idôszakot,
elmondható,
hogy
az
ARAK-ban versenyzô baracskai gyerekek sikeres évet
tudhatnak maguk mögött.
2012-re két fô versenyt határoztunk meg az utánpótlás korosztálynak: a tavas�szal rendezett Diákolimpiát,
és az ôszi versenyidényben a
Normáltávú Egyéni Bajnokságot. Az éves edzéstervben
tervezett nemzetközi versenyeken, regionális bajnokságokon és az egyéb rangsoroló versenyeken külön eredményességi elvárás nem volt,
de a dobogós helyezéseknek
azért örültünk.
Jól sikerült – egy gánti és
egy orfûi edzôtáborral színesített –, felkészülést köve
tôen álltunk rajthoz április végén a Diákolimpia megyei selejtezôjén. A Kozma

Ferenc Általános Iskolában
tanuló gyerekek közül végül
hárman: Fejes Dorottya, Vékony Janka és Vékony Vanda jutott be a Diákolimpia Országos Döntôjébe. A
döntôn a két fiatalabb kislány képességük javát adva
a mezôny elsô harmadában
végzett korcsoportjukban,
Vanda pedig fölényes biztonsággal nyerte a rövidtávú és a normáltávú versenyt
is, mind a két számban megszerezve így a Magyarország
Diákolimpia Bajnoka címet.
A nyári öt napos versenyek
közül a Zemplénben rendezett nemzetközi Hungária kupát emelném ki, ahol
Vékony Janka kategóriájában összetettben ezüstérmet szerzett, Vékony Vandának pedig egy kemény küzdelemben megszerzett negyedik hely jutott. A gyerekeknek a nyár nagy része a
pihenésrôl szólt, de azért sikerült beiktatni egy rövid
mecseki edzôtábort is Ma-

gyarország egyik szép és nehéz tájfutó terepén.
A nyaralásokat követôen
augusztus végétôl heti hat
edzéssel, napi 5–7 kilométereket futva kezdték meg
a gyerekek a felkészülést az
októberi Normáltávú Egyéni Bajnokságra. Az izzadságszagú munkát jó néhány
felkészülési versennyel próbáltuk élvezetesebbé tenni, vagy inkább nehezíteni. (?) A bajnokságot október közepén a Mecsekben
rendezték. A terep nehézsége és a hazai környezetben
versenyzô jó képességû pécsi utánpótlás korú futók ismeretében Vandának szombatra a selejtezô csoportjának megnyerése, vasárnap,
a döntôben pedig a hibátlan,
jó tempójú futás volt célként
meghatározva. A tájfutás sajátossága, hogy az edzô a
rajt és a cél között nem látja az erdôben versenyzô tanítványát, csak reménykedhet, hogy jól alkalmazza a

tanult technikai elemeket és
jó útvonalakat választ egyegy ellenôrzô pont eléréséhez. A csapat sikeresen izgult, Vanda pedig jó futott:
A döntôben – három másodperccel megelôzve a második helyen végzett pécsi
ellenfelét –, nyert, így Magyarország 2012. évi Normáltávú Egyéni Bajnoka
N14 kategóriában Vékony
Vanda az ARAK baracskai
utánpótlás csoportjának futója lett.
Befejezésül egy kis statisztika: 2012-ben az ARAK tájfutói 87 alkalommal állhattak különbözô versenyek
eredményhirdetésekor a dobogó valamelyik fokán. A 87
érembôl 42-t az utánpótlás
csoport futói szereztek, Vékony Vanda 16, Vékony Janka pedig 9 éremmel járult
hozzá ehhez az eredményhez.

Vékony Andor
edzô
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EGÉSZSÉGÜGY

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
DECEMBER	1–2. Ráckeresztúr, 8–9. Ercsi, 15–16. Martonvásár,
22–23. Ráckeresztúr, 29–30. Ercsi
JANUÁR	5–6. Martonvásár, 12–13. Ráckeresztúr,
19–20. Ercsi, 26–27. Martonvásár
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BAROS FERENC
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Baros család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
DÖRÖMBÖZI ANDRÁS temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik ID. TURÓCZI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Megemlékezés
„Nem integet többé elfáradt kezed,
nem dobog már értünk jóságos szíved,
számunkra te sohasem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk:
STEINER MÁTYÁSNÉ (szül.: Barsi Jolán)
halálának 10. évfordulóján.
Szeretô lányaik és családtagjaik

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

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
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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AUTÓSULi

Folyamatosan induló tanfolyamok

A, B, C

kategóriákban

Sikeres KRESZ vizsga után akár egy hónapon belül jogosítvány!
(Gyorsított tanfolyamok)
KRESZ	Távoktatási lehetôség vagy igény szerint tanteremben oktatás vasárnap
10–14 óráig. Sikeres vizsga érdekében próbavizsgák gyakorlása.
VEZETÉS
Találkozás helyben vagy megbeszélés szerint.
Fizetés
Több részletben, megegyezés szerint.
Elérhetôségek	Pál Péter, 06-30 911-2079 (minden nap 9–18 óráig)
E-mail: autosuli@citromail.hu

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

I mpresszum

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

Lapzárta:

január 17.
Várható megjelenés:

február 1-jéig

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

Felnôttképzési nyilv. vét. szám: 13–0309–07
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A Baracskai Gyermekekért Együtt
Alapítvány tisztelettel megköszöni
a 2011. évben részére átutalt SZJA
1%-át, amely 93 258 forint volt.
Ezen összeget tanulmányi kirándulások támogatására és tanulmányi
versenyek támogatására fordítottuk.
Továbbra is várjuk személyi jövedelem adójuk 1%-át.
Számlaszámunk:
11736082–20054317
Kiss Tamásné, elnök
Székely Miklósné, titkár

