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Önkormányzati tájékoztató, 2018. január
„Az élet olyan, mint a biciklizés.
Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.”
Albert Einstein
Az új év elején illik visszatekinteni a mögöttünk hagyott évre, a derűre és a borúra. Kell, hogy időnként megálljunk és számot vessünk az
elvégzett és az el nem végzett munkáról.
A 2017-es év is rendkívül mozgalmas volt önkormányzatunk szempontjából.
Immár egy éve, hogy elkezdődött a Faluház energetikai korszerűsítése. A több éves tapasztalat enyhe januárt ígért, ezért mertünk belevágni, azonban a valóságban szokatlan hideg időben kellett a munkát
elvégezni. Akkori sietségünk nem volt véletlen, hiszen tudtuk, hogy
még igen sok épület felújítását kell abban az évben megvalósítani.
Elkészült a Tájház (volt gyógyszertár és posta) épületének új tetőszerkezete, továbbá a Polgármesteri Hivatal új tetőszerkezete és gépészeti megújítása is.
A magasépítéssel párhuzamosan mélyépítések is zajlottak.
A több mint tíz éve megtervezett és többször áttervezett, valamint
számos nehézséggel tűzdelt Ligetsori övárok-rendszer is elkészült. Az
Ady Endre utcában az ivóvízvezeték-rekonstrukció megvalósult, oly
módon, hogy még négy buszmegálló környezetét is sikerült megszépíteni, a kialakított térburkolattal a buszra való fellépést megkönnyíteni.
Az új közpark betonos színpaddal gyarapodott, valamint ivóvízvételi
lehetőséget is teremtettünk. Az övárokhoz hasonlóan a Wesselényi
utca felújítása is sok éves hiányt pótolt. Ezt az utcát Határ útnak
is hívják, lévén, hogy valóban a külterület-belterület határán van.
A néhány ott lakó családon kívül az útra a legnagyobb terhelést a
mezőgazdasági vállalkozók gépei jelentik. Reméljük, hogy ez a felújítás is megelégedésére szolgál a lakóknak is és a gazdáknak is.
Az apátszállási temető ravatalozóját is felújítottuk, ahol kialakítottunk egy vizesblokkot is.

mányzati Társulást, amelynek elsődleges feladata a gyermekjóléti
és a családgondozói tevékenység ellátása volt. Ezen társulások általában azért jönnek létre, mert egyrészt az állami normatíva a társulásban ellátott feladatokat magasabb támogatással ösztönzi, másrészt pedig azért, mert a munkaszervezés és az időnként szükséges
helyettesítés szempontjából is könnyebben megoldható a feladatok
ellátása. Társulásunk nagy előnye volt még, hogy sikerült csaknem
ötmillió forintos támogatást nyernünk, amiből javítani tudtunk dolgozóink munkakörülményein, így bútorokat, számítógépeket, nyomtatót és elektromos kerékpárokat vásárolhattunk. A megemelt normatív támogatás időközben megszűnt, így már okafogyottá vált a
társulás fenntartása. Ebből adódóan önkormányzatunk egy merőben
új intézményt hozott létre. A Baracsi Népjóléti Intézmény feladatkörébe tartozik a gyermekjóléti, családgondozói, házi segítségnyújtási,
szociális étkeztetési, népművelési, és a higiéniai feladatok ellátása.
Januártól ebben az összevont formában végezzük az eddig különállóként kezelt feladatokat. Az ellátottak ebből az átszervezésből
remélhetően semmit sem fognak észrevenni. Mindenki ugyanúgy
megkapja a gondoskodást, mint eddig, és a személyi állomány sem
változott. Ezen intézmény létrehozásával a későbbi terveink között
szereplő feladatok hátterét kívántuk előkészíteni.
Említésre méltó, hogy – környezetünkben egyedülálló módon – részmunkaidős pszichológust is alkalmazunk. Segíteni kívánunk gyermekeknek, szülőknek, fiataloknak, időseknek azon a területen is, ami
nem betegség, nem orvosi beavatkozást igénylő helyzet, de a szakember segítsége a mindennapok megélését, a nehezen kezelhető
helyzetek felismerését és azok megoldását teszi lehetővé. A mai
világban lépten-nyomon azzal találkozunk, hogy a stresszhelyzetek
állandósulása, illetve a kezelésük elhanyagolása a betegséghez vezető első lépés. Mindenki kerülhet átmenetileg, de akár tartósan is
nehezen viselhető helyzetbe, és ilyenkor természetes, hogy a megfelelő szakemberhez kell fordulni.

Az eddig felsorolt építészeti munkák összértéke meghaladja a 260 A tavalyi év változásaihoz tartozik megszokott és megszeretett fogmillió forintot. A források nagyrésze állami hozzájárulásból, még- orvosunk, Dr. Székely Krisztina távozása is. Bizonyára mindenki előtt
pedig a nem konszolidált önkormányzatoknak járó támogatásból ismert, hogy országosan problémák vannak az orvosellátással, és ez
képződött, a másik része saját önkormányzati megtakarításból.
alól a fogorvos-ellátás sem kivétel. Ehhez képest sikerült a folyamatos
A tavalyi év legnagyobb beruházása, az új óvoda építése áthúzódik fogszakorvosi ellátást biztosítanunk Baracson, sőt, november egytől,
az idei évre is. A megnyert pályázati táDr. Péteri Judit személyében állandó fogmogatás 249.917.470 forint. A feszített
orvosunk van.
munkatempót mi sem bizonyítja jobban,
MEGHÍVÓ
A szokásoknak megfelelően tartottuk
mint hogy a támogatói szerződés aláírása
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jelentős újítások is. Korábban öt önkorpolgármester
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Önkormányzati tájékoztató, 2018. január
Folytatás az 1. oldalról

A Faluház programjai színesek, változatosak, de még nem értük el a
várt látogatottságot.
Összességében elmondható, hogy településünk fejlődése folyamatos, a lakosság aktivitása nő. Ugyanakkor a nemzeti ünnepeken a
megemlékezők száma kevésnek mondható.
Immár hét éve, hogy minden ünnepünket a napján rendezzük meg,
azonos időpontban, így biztosan nem az információhiány az oka az
érdektelenségnek. Örvendetes azonban, hogy a templomosi temetőben mind a március 15-i, mind az október 23-i megemlékezéseken résztvevők száma növekszik. Elgondolkodtató, hogy a külföldre menők állandó siratásának hangja elnyomja az itthon maradók
hazaszeretetét. Az látható, hogy ha a mostani középkorúak nem
mutatnak jó példát az ősök tetteiről való méltó emlékezésre, akkor
utódaink – különösebb kötődés nélkül, hátra se nézve – migrálnak
Európa számtalan országába.
Egy közösség életében fontosak mind az egyházi, mind a nemzeti,
mind a helyi ünnepek, mert a munka szakadatlan nyomása alól néha
szabadulni kell, meg kell állni akár egy főhajtás, egy együttlét erejéig.
A 2017-es esztendőről beszámolva talán az eddig leírtak is jelzik, hogy
az önkormányzat dolgozói, munkatársaim és a képviselő –testület tagjai is igen sokat dolgoztak fejlődésünk érdekében. Különösen igaz ez a
hivatal dolgozóira, hiszen a sok nyertes pályázat kezelése változatlan
létszámmal történik, és a kollégák lelkiismeretesen, sokszor munkaidőn túl is végzik feladatukat. Köszönöm áldozatos munkájukat.
Terveink közül a fontosabbak a 2018-as esztendőre:
Az új óvoda építése idén is sok feladattal jár még, mivel most jelent
meg az ovihoz tartozó parkoló kivitelezői árajánlattételére vonatkozó
ismételt közbeszerzési kiírás. Egy olyan 41 férőhelyes parkolót terveztünk, amit az iskolások és az óvodások szülei is igénybe vehetnek
majd. Az út azon a területen kiszélesedik hatméteresre, és térköves
beállások készülnek, hozzá új járdával és kerítéssel.
A Tájház (volt gyógyszertár és posta) épületének energetikai korszerűsítését is megkezdjük. Ez azt jelenti, hogy az épület szigetelése,
vízmentesítése, nyílászáró cseréje történik meg, valamint előtte egy
parkolót alakítunk ki, és az udvaron belül pedig egy szaletli épül, amely
kisebb közösségi rendezvényeknek ad majd helyszínt. Ezzel a beruházással még közel sem lesz használható az épület, mert a belső felújítás még várat magára. Egyelőre azt építjük meg, amire pályázati pénzt
nyertünk, majd a későbbiek során – vagy további pályázati forrásból,
vagy (ha lesz) saját forrásból – valósítjuk meg a belső felújítást.
Pályázati pénzösszeget várunk még a központi orvosi rendelő épületének energetikai felújítására, így az apátszállási két rendelő is megújul.
Addig is a fogorvosi rendelő belső felújítása történik meg januárban,
lévén, hogy az üzemeltető Szép és Ép Fog Kft. önként sok fejlesztést
vállalt magára, így önkormányzatunkra az infrastruktúra (víz, villany)
megújítása maradt csak. Februártól egy igényes váróterem és fogászati kezelő, valamint egy kitűnő fogorvos várja a betegeket.
A könyvtár belső terének fejlesztése, azaz a bútorzat teljes cseréje is
megvalósul, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER helyi felhívásai
megjelentek, ahol pályázni kívánunk a falunap technikai és előadói
finanszírozására, a kertészetbe egy fedett kiülő építésére, a traktorhoz tartozó berendezések beszerzésére, a Tájházba tárlók, bemutatószekrények vásárlására, valamint helytörténeti könyvsorozatunk
újabb, harmadik kötetének finanszírozására.
Többször pályáztunk már az óvodához tartozó konyha építésére, de
eddig nem nyertünk. Nem adjuk fel, és ha lesz lehetőség, ismét
pályázni fogunk. A terveink erre készen vannak.
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A legnagyobb feladat azonban a kötelezően kiírt, törvénnyel is kötelezővé tett bölcsőde-üzemeltetés megvalósítása. Eredeti tervünk
az augusztusban üresen maradó jelenlegi óvodaépület átalakítása
volt. Ez már múlt idő, mert a hatályos szabályok alapján abban az
épületben nem lehet az előírások szerinti foglalkoztatókat kialakítani. Ezért képviselő –testületünk úgy döntött, hogy elkészíttetjük egy
új bölcsőde épület terveit, és bízunk benne, hogy hamarosan állami
kiírás alapján lehetőségünk lesz pályázni az új épület megépítésére.
Önkormányzatunk az elmúlt évben vállalkozó önkormányzattá vált,
a szó legszorosabb értelmében. A kertészetben termelt növények
értékesítése révén a piaci körülményeknek megfelelő gazdálkodást
folytatunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem tartozunk azon
hátrányos helyzetű önkormányzatokhoz, akik a Start Munkaprogram
révén jelentős állami támogatáshoz juthattak. Mi a saját felelősségünkre, saját kockázatunkra gazdálkodunk. Ezen gazdálkodásnak
azonban jelentős társadalmi támogatottságot is kívánunk szerezni. Azon túl, hogy majd a későbbiekben több munkahelyet létesítünk, fel kívánjuk éleszteni az iskolakert programot is. Szeretnénk,
ha iskolásaink újra megtanulhatnák a növénytermesztés alapjait
az iskolában, mint ahogy az régen is volt. Elképzeléseink alapján
minden osztály kaphat egy földterületet, első osztálytól nyolcadikig,
ahol kedvére gazdálkodhat, és a jövedelmet is természetesen a saját hasznára fordíthatná. Ez az elképzelés igen meredeknek tűnhet
első hallásra, de bízom benne, hogy a segítők többen vannak, mint
az ellenzők. Amennyiben sikerül a részletekbe menően megbeszélni
ezeket az érintettekkel, akkor ez jelentős változást generálhat helyi
társadalmunk kohéziójának megteremtésében.
Nem kisebb próbatétel lesz az Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 pályázat megvalósítása sem.
„A fiatalok jelentős része nem találkozik a helyben található munka-,
illetve vállalkozási lehetőségekkel, így saját életpályaterveiknél nem
is veszik figyelembe azokat. A helyi lehetőségek ismeretén túl sokszor hiányoznak azok a karrier- és életpályaalakítási ismereteik és
készségeik, amelyek segítségével a helyi lehetőségeket kihasználva
érhetnék el a vágyott életminőséget. A vidéki fiatalok lehetőségeiket
tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. Mind a számukra rendelkezésre álló – oktatási, egészségügyi, kulturális – szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális feltételek
és közösségi aktivitások tekintetében egy falusi fiatal eltérő, kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő fiatal.
Ebből adódóan magas az elvándorlás a vidéki fiatalok, és különösen
a képzettebb, alkalmazkodó-képesebb rétegek körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához, és a szolgáltatások, közszolgáltatások eróziójához
vezet, amely egyfajta öngerjesztő folyamatot (ördögi kört) alkotva,
még tovább szűkíti a vidéki fiatalok életesélyeit és növeli az elvándorlást.” (részlet a pályázati felhívásból)
Erről a programról a későbbiekben többször fogunk tájékoztatást adni.
Fontosnak tartjuk a fiatalok helyben való foglalkoztatását, de véletlenül sem akarjuk akadályozni, esetleg elítélni a külföldi munkavégzést.
Azt azonban nem titkoljuk, hogy várunk vissza mindenkit, és aki nem
is gondolkodott másban, csak a helyi munkában, azt is jó helyzetbe
kívánjuk hozni. Nem rejthetjük véka alá, hogy egyhangú véleményünk:
a külföld nem lehet életpálya senki számára sem. Keveset hallunk a
kint töltött idő alatti honvágyról, a társtalanságról, a számkivetettségről, a másodrendűségről, a depresszióról. Többet a sok-sok pénzről
és a nagyszerű lehetőségekről. De hogy mindezeknek mi az ára, arról
nem szól a fáma. Ha gyermek születik, akkor a szülők elfoglaltsága esetén nem a papa-mama látja el a kicsit, hanem valamely más
nemzet szintén odaszorult, olcsó bébiszittere.
Természetesen azt is el kell ismerni, hogy van, aki mégis ott találja
meg boldogulását. Az sem baj, ha tapasztalatgyűjtésre minél többen
mennek. De haza kell jönni, a kint tanultakat itt kérjük kamatoztatni. Önkormányzatunk erejéhez képest minden támogatást meg fog
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adni. Több turisztikai és szolgáltatási vállalkozási programunk van
kidolgozás alatt, ahova szívesen várjuk majd a jelentkezőket.
A fentiekből látható, hogy ez az év is rendkívül mozgalmasnak ígérkezik.
Meglehetősen nagy a nyomás a képviselő-testület tagjain, a hivatal dolgozóin. Most nem térhettem ki az említettek részletes kifejtésére, de lehetőség lesz rá a szokásos évi közmeghallgatáson február 7-én 17 órakor a Faluházban. Korábban hat évig Templomoson is tartottunk külön
közmeghallgatást, de az utóbbi évek tapasztalata alapján érzékelhető,
hogy kevesen érdeklődtek közösségünk ügyei iránt. Nehézséget okozott
az is hogy ami elhangzott Templomoson, azt nem hallották Apátszálláson. Nem alakulhatott ki egységes vélemény. Sőt, a Duna-partion élők
véleménye végképp elveszett, ami fontos lehet, annak ellenére, hogy
nem belterület, és a népnyelvben él csak az üdülőövezet elnevezés.
Mindezen tapasztalatok alapján célszerűnek tűnik egy helyen megbeszélni közös dolgainkat, és megismerni a résztvevők véleményét.
A vélemények megismerésének és ütköztetésének helye a közös fórumaink, rendezvényeink. Nem a facebook. Természetesen ennek a
közösségi beszélgetős lehetőségnek határtalan jó tulajdonságai vannak, de én személy szerint ezt nem figyelem, és nem is reagálok az
esetlegesen önkormányzatunkat érintő kérdésekre sem. Egyébiránt
ha olvasnák az ezen helyi lapban megjelenő írásokat a „beírók”,
akkor sokkal többet tudhatnának mindennapjainkról.
Mielőtt elkezdem a mai témát, érdekességképpen, vagy tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy az előző „Jogi Egyperces” azért maradt ki a Baracsi Szóból,
mert a cikk megírását követően, épp a cikkek leadásának napján hatályon kívül helyezték a cikk hátterét, felhatalmazását adó
felsőbb szintű jogszabályt. Annak a cikknek
a lényege az önkormányzati súlykorlátozott
utakra történő behajtási engedély kérelem
és az azért fizetendő eljárási díj mértéke
lett volna. Azt szeretném kiemelni, hogy
az eljárási költség beszedésének jogalapja
jelenleg nem szabályozott, de a súlykorlátozott önkormányzati utakra történő behajtási engedélyeket továbbra is kérelmezni,
engedélyeztetni kell. Ezzel csak próbáltam
bemutatni, hogy az utóbbi években a nagy
mennyiségű jogszabályváltozás milyen nagy
mértékben befolyásolja munkánkat.
Rátérek a mai témára. Egyre többet olvasom a közösségi fórumon, és egyre többször hallom másoktól, hogy sok kóbor kutya
van Baracson (hivatalos bejelentés nagyon
kevés érkezik). Sokan hozzászólnak, mit kell
ilyenkor tenni. Megpróbálom összefoglalni,
hogy valójában mit kell tenni, ha a Baracsi
Közös Önkormányzati Hivatalba bejelentést
tesznek, milyen tájékoztatást adunk, milyen
intézkedéseket tudunk tenni.
A jogszabályi környezettel szeretném kezdeni.
Az eb gazdájának kötelező az állat megfelelő és biztonságos elhelyezését biztosítani,
szökését megakadályozni. Ezt az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény rögzíti. Ez a legfontosabb
alaptétel. Általában az önkormányzatot teszik hibássá, felelőssé azért, mert kóbor
ebek rohangálnak faluszerte. Az eb tulajdonosa, az állat tartója szegi meg a jogszabályokat, nem az önkormányzat.
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Ez a beszámoló most kissé hosszúra sikeredett, így a fent említetteket
már elveszítettük olvasóink sorából. Mindenesetre mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk, ha az megfelelő formában érkezik és a közösség jobbítását célozza. Sőt, támogatjuk a megnyilvánulási lehetőségeket, így lehetőség van arra is, hogy nemzeti ünnepeinken ne csak a
polgármester, hanem más is mondhasson ünnepi megemlékezést. Arra
azonban kérek mindenkit, hogy ezt a lehetőséget ne a közeljövőben
megrendezésre kerülő választás érdekében, hanem pártsemlegesen,
az ősök tiszteletét hangsúlyozva, hazafiságunk megélése miatt tegye.
Civil szervezeteink működése jelentős segítség. Szerencsések vagyunk,
mert számos szervezet működik Baracson. Óriási szerepük van a közösségi élet szervezésében, és a tagok jelentős segítséget nyújtanak
helyi rendezvényeink, eseményeink szervezésében, a programok megvalósításában is. Támogatásukat a jövőben is nagy örömmel tartjuk
fenn. A szervezetek vezetői szabadidejüket áldozzák önkéntes segítő
munkájukra. Nehéz feladatot végeznek kisközösségük szervezéséért.
Továbbra is nagy szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre, ünnepeinkre.
Köszönöm mindenki munkáját, és kívánok mindenkinek sikerekben
gazdag, boldog új évet!
Várai Róbert
polgármester

Jogi Egyperces
2. rész
A kóbor ebekkel
kapcsolatos teendők
Természetesen az önkormányzatnak is van
kötelező feladata e tárgykörben, a gyepmesteri feladatok ellátása, illetve az elhullott állatok begyűjtése és elszállítása. E feladatokra
az önkormányzatnak szerződése van.
A kóbor eb tulajdonosa nem elég, hogy a
fent említett állatvédelmi törvényt megszegi,
mindezek mellett szabálysértést is elkövet.
A veszélyeztetés kutyával tényállást már
azzal kimeríti az eb gazdája, hogy az ebe
közterületen kóborol, függetlenül attól, hogy
az valójában milyen természetű és méretű
kutya. A szabálysértési hatáskört a járási
hivatalok kapták meg, így a szabálysértési
feljelentésben jelen esetben a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
jár el. Természetesen a bejelentést hozzánk
is meg lehet tenni írásban, mi azt továbbítjuk a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.
A jogszabályi környezet után lássuk a gyakorlatot, mit tegyünk, ha kóbor ebet látunk!
Természetesen be kell jelenteni a Baracsi
Közös Önkormányzati Hivatalba a 06-25521-010 telefonszámon, a kutya méretének és pontos helyének meghatározásával.
Kérek mindenkit, ezt akkor tegye meg, ha
a kutya gazdájának a figyelmét már felhívta az ebe kóborlására, és ő nem vesz erről
tudomást, a kutya ugyanúgy közterületen
tartózkodik. Miért kérjük ezt? Azért kérjük
ezt, mert a gyepmesteri feladatokat ellátó
fent megjelölt szervezetnek annál többet
kell fizetnünk, minél többször hívjuk. Termé-

szetesen ha kell, akkor hívjuk, és jön, de ha
egyértelmű a kutya gazdája és ő a saját szavával is be tudja hívni az ebet, vagy fizikailag
vissza tudja vinni a portájára, akkor miért
fizetnénk a „felesleges” kiszállásért. Ha a
kutya gazdája nem ismert, vagy nem vesz
róla tudomást, akkor a gyepmester befogja
a kutyát, megnézi van-e a kutyában chip.
A chippel ellátott kutya esetében a költségeket az önkormányzat követelheti az eb
gazdájától, illetve szabálysértési feljelentést
tehet. Az már más kérdés, ha az eb gazdájának nincs se jövedelme, se semmije,
akkor a költségeket az önkormányzat soha
nem kapja vissza, de akkor sem, ha ha azt
mondja, hogy a kutyát elajándékozta. A
chippel el nem látott ebek a gyepmesteri
telepre kerülnek. A gyepmesteri telepen egy
kutyát sem kerül altatnak el.
Nagyon fontos az is, hogy ha kóbor kutyát
látunk, akkor ne feltétlen riogassuk, netán
dobáljuk, mert akkor a kutya a gyepmestertől
is félni fog, előle is elszalad, nem tudja befogni, ezáltal több napig is ebben a kóborló állapotban marad településünkön. Ez senkinek
nem jó. A legjobb az, ha a kutyát ilyenkor be
tudjuk zárni akár egy udvarra, vagy bárhova a
gyepmester megérkezéséig, persze saját testi épségünket ne kockáztassuk emiatt! Itt kell
megjegyeznem, hogy ha a kóbor eb ember
testi épségét veszélyezteti, és ez az önkormányzati hivatal munkaidején kívül történik,
akkor a rendőrséget kell felhívni, bejelentést
hozzájuk is meg lehet tenni.
Bízom abban, hogy csak a fent leírt szabályokat betartani tudó embereknek lesz
kutyája Baracson, és egyre kevesebb ilyen
esettel találkozunk a jövőben. Kérek mindenkit az ebek tartására vonatkozó szabályok betartására.
dr. Horváth Zsolt
jegyző
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A gallyazás jelentőségéről
Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is a villamos vezetékek közelében lévő magasra növő növényzet, fák, ágak
eltávolítása, alakítása, metszése
Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás – megannyi aktuális
kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a
fáknak az ágait, szükség szerint kivágják
azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat
érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak
nemcsak üzemzavart, áramkimaradást
okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek
kellemetlenséget jelent, hanem élet- és
balesetveszélyt is jelentenek.
Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos energia elosztás biztonságával kapcsolatos
szabályok betartása fontos, hiszen akár
emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Egy kislány például azért
szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel
érintkezett.
A villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó miniszteri rendeletben* foglaltak
szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani:
A villamosmű biztonsági övezetében fa
vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében
l 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
l 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
l 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti
meg az áramvezetőt.

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a
fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.
Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák
metszésére, eltávolítására, amelyek a
fenti távolságokat elérik, megközelítik,
hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül levő
olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben
rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják
azt.
Sokan nem is gondolják, hogy az annyi
bosszúságot okozó – akár csak néhány
perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket
megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb
viharok, szélsőséges időjárási tényezők és
körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart,
élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.
A biztonsági övezet környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa
(kezelője) rendszeresen eltávolíthatja, ha
azok a szabadvezeték biztonsági övezet
határát elérik.
A munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültség mentesíteni kell az
adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30
nappal – lehetőleg írásban be kell jelenteni a lakhely, ingatlan szerinti áramhálózati társaság területileg illetékes üzemének a tervezett munkát.
Elérhetőség:
Szekszárdi üzem: 06 74/505-700

Távolságok értelmezése

Az áramhálózati társaság térítésmentesen
végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes
még időben gondolkodni a növényeken
történő beavatkozások elvégzésén, mert
ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az
áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek.
Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó
kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint
az élet- és balesetveszély elhárítása és a
vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott
áramvezető és a növényzet mozgásából
adódó távolságokat kell figyelembe venni.

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a
terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - amennyiben az
ingatlan tulajdonosa nem mond le róla
– akkor Társaságunknak rendezetten kell
otthagynia (a biztonsági övezet határán
kívül). Az ily módon elhelyezett, lenyesett
növényi hulladék a közterületi utak, járdák
forgalmát nem veszélyeztetheti, ill. nem
rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése
kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani és arra alkalmas
helyen kell tárolni és erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.
A levágott növényi hulladékot – amen�nyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője)
írásban lemond a felhasználásáról – Társaságunk vagy vállalkozója a helyszínről
folyamatosan a tulajdonossal egyeztetett
módon elszállítja.
– belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni
– külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell
és elteríteni
Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a
tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az
áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák,
növények ne okozzanak áramszüneteket
és feszültségproblémákat.
Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a
tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az
áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák,
növények ne okozzanak áramszüneteket
és feszültségproblémákat.
A tapasztalatok alapján az együttműködés
területén még sokat lehet javítani, hiszen
gyakran csak a lakossági tiltakozásról hallani egy-egy kényszerű fakivágás kapcsán,
az ezzel elhárított élet- és balesetveszélyről és a többi lakossági fogyasztó esetleges gallyazás elmaradása miatti zavartatásról nem.
A gallyazás során segítő közreműködésükre számítunk.

* A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló törvény 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§,
valamint a villamosművek, a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza, amelyet
a www.eon.hu Szabályok, törvények oldalon talál.
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BARACS 2018. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Agusztus

Szeptember

Október

November

December

11,25

8,22

8,22

5,19

3,17

14,28

12,26

23-Sep

6,2

4,18

8,22

6,20.

BARACS 2018. évi zöldhulladék elszállítási naptár
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Agusztus

Szeptember

Október

November

December

16,30.

–

–

10

8

8

17

14

11

9

6

–

Zöldhulladékot csak a DUNANETT Nonprofit Kft. Által biztosított biológiailag lebomló zsákban szállítjuk el.
Január hónapban csak fenyőfa gyűjtés történik!

Gallyazási
hirdetmény
Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a
és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM
rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének
környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa
(kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat,
hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat VÉGEZZÉK
EL.
Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró
Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előreláthatólag 2018. január 15-től BARACS település területén gallyazási munkálatokat fognak végezni.
Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezze kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 0670/342-3185
E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu
A megbeszélt időpontban, kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint
az Önök zavartalan áramellátását.
Köszönettel:
Ágvágó Szolgáltató Kft.

A „Baracsért”
Közalapítvány
Kuratóriumának
tájékoztatója
A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma 2017. december
hónapban az alábbi döntéseket hozta:
– A 2017. december 2-án a Baracsi Faluházban megrendezett Mikulás napi rendezvényt 37 ezer forinttal támogatta.
– Egy névtelenséget kérő személy az alapítvány számlájára
átutalt – de még ki nem fizetett – 25 ezer forint támogatása
két részletben (2017. december 12-én 20 ezer, 18-án további 5 ezer forint) a támogatott családnak átadásra került.
2017. december 16-án 40 szociálisan nehéz körülmények
között élő baracsi óvodás- és iskoláskorú gyerek 5 ezer forint/csomag értékben tartós élelmiszert, édességet és gyümölcsöt tartalmazó karácsonyi ajándékcsomagot kapott.
A csomag tartalmát Baloghné Kakuk Adrienn, Fazekas
Jánosné és férje, valamint Molnárné dr. Jászberényi Rita
és férje vásárolta és állította össze, és még aznap a saját
gépkocsijaikkal házhoz is szállították.
– 2017. december 21-én az alapítvány kuratóriuma által biztosított 10 ezer forintból tartós élelmiszert, húst és
édességet vásároltak a családsegítők, amit egy nagyon
rossz körülmények között élő baracsi személynek házhoz
is vittek.
– A 2017. december 23-i „Egy tál meleg ételt a rászorulóknak” főzéshez az alapítvány 30 ezer forint támogatást adott.
Bálint Mihály
kuratórium elnöke

Karácsonykor, ha megtisztul a lélek…
Ünneplőbe öltöztettük templomunkat, keresztény közösségünk
színterét. Egymás iránti szeretetünkből készítettünk szállást a
Kisjézusnak.
Riebl Andrea csodálatos adventi koszorúján gyújthattuk meg az
adventi gyertyákat.
Szabó Mária oltárdísze és cserepes tujái díszítették a Szentéjt.
Zsebeházi Judit és Hoppálné Sudár Ilona fenyőit állítottuk fel a
Szentestére.
Horváth Klára kerámiái szolgáltak perselyként.
Menyhei István és ifj. Hegedűs József villanyszereléssel biztosították a karácsonyi fényt.
Id. Gál Zoltán a templom udvart tette rendbe az ünnepre.
Sikerült rábukkannunk egy réges-régi oltárkendőre is, amit a
Palócföldről, Matyóföldről idetelepült idegenek varrtak. Bele-
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varrták virágaikba szeretetüket, ragaszkodásukat, reményeiket.
A terítő rendbetétele szorgos kezű, fáradhatatlan segítőtársaimnak köszönhető: Dukai Máriának és Kriston Gyöngyinek.
A Jóisten áldja meg Őket érte!
A Szentestén mindannyiunkat elbűvölt Dr Darabos Zoltán énekszólója, Darabos Luca zongorakíséretével az Ave Maria.
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a karácsony ünnepélyessé, meghitté tételében.
Továbbra is számítok a segítő szándékú emberekre. Ne feledkezzünk meg az elmúlt hónapban jelzett orgona javításról, az
erre vonatkozó gyűjtésünkről!
Legközelebbi hivatali óra a plébánián 2018. január 19-én 15
órakor lesz.
Hortyi Lászlóné
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Iskolás Hírek

Futsal körzeti – fotót készítette ÚR Emese

Környezetismereti vetélkedő – fotót készítette Kakuk Adrienn

December 13-án Baracson rendezték meg a IV. korcsoportos
futsal körzeti diákolimpiát. Iskolánk tanulói magabiztos, fölényes játékkal, egységes csapatjátékot tanúsítva, az első helyet
szerezték meg, és ezzel a teljesítménnyel bejutottak a megyei
döntőbe. A környékbeli iskolák közül Kulcs, Ráckeresztúr, Adony
és Előszállás csapatai ellen arattak győzelmet. Gratulálunk az
elért eredményhez!
Csapattagok:
Gráczer Máté, Szabó Benjámin, Kiler Kilián, Tömöri Balázs,
Klauz Botond, Erdei Marcell, Hiegel Richárd.
Novemberben, immár 6. alkalommal rendeztünk környezetvédelmi vetélkedőt iskolánk alsó tagozatos diákjai számára.
Ezen a versenyen minden évben más-más témában próbálhatják ki magukat a versenyzők. Idén naprendszerünk volt a

téma. A verseny végére szoros eredmények születtek, ami azt
bizonyítja, hogy ebben a témában is tájékozottak voltak a tanulók.
Még ebben a hónapban műveltségi vetélkedőn vettek részt
iskolánk felsős tanulói. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által rendezett versenyen a Barányi Alexandra,
Rumann Alexandra, Tímár Dorina és Nagy Erika alkotta csapat
a 3. helyezést érte el.
December 6-án az iskolában is vártuk a Mikulást. A 2. osztályosok vidám műsorral kedveskedtek neki. Ebből az alkalomból
a 7. osztályosok Mikulás-bulit szerveztek az iskolai tanulói és
dolgozói számára.
Úr Emese

A körzet legjobbjai között sok tornász
Baracs adott otthont a tornászok körzeti diákolimpiájának. Iskolánkat több mint 30 tornász képviselte, ami nagyon örömteli.
A kezdeti izgalmak után mindenki nagyon szépen adta elő minden gyakorlatát, így méltán került a versenyzők nyakába az érem.
A legjobb egyéni teljesítményt nyújtották és egyben aranyérmet nyertek: Kiss Zsófia, Karászi Panna, Hévizi Marianna
Ezüstérmesek: Osztrider Hanna, Nagy Sarolta, Varga Loretta, Virág Jázmin
Bronzérmet nyertek: Árva Gréta, Nagy Nikolett, Barányi Bíborka
Benkéné Juhász Márta
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Maja a kitüntetett
Nagy megtiszteltetés érte iskolánk IV. osztályos tanulóját, Fodor Maját.
Minden évben megjutalmazzák Székesfehérváron azokat a diákokat, akik a tanulásban és
a sportban is kiválóan teljesítettek az év folyamán. A körzet jó tanuló-jó sportolója díjat
hosszú évek óta baracsi tanuló érdemelte ki, és ez a sorozat most sem szakadt meg.
Maja a jó bizonyítvány mellett több országos szintű sporteredménnyel büszkélkedhet.
A legkiválóbb eredményt tornában érte el, ahol iskolánkból elsőként került egyéniben az
ország legjobb 6 tornásza közé. IV. helye az országos diákolimpián több mint remek eredmény.
A torna mellett a kisiskolák országos atlétika döntőjében csapatával szintén IV. helyen
végzett. Maja súlyos betegségből felépülve, szorgalmának és átlagon felüli ügyességének
köszönheti a remek sporteredményeket. Az iskola és a falu is nagyon büszke a teljesítményeire.
A versenyre való felkészítésben Benkéné Juhász Márta és Gondár Csaba nyújtott segítséget.

Fodor Maja – képet
készítette Mezei Zsolt

Decemberben történt az óvodában
December 1-jével kezdetét vette óvodánkban az adventi készülődés.
Ekkor már megnyitotta kapuit az adventi vásárunk, ahol a szülők és az óvó nénik által készített adventi koszorúkat, díszeket,
portékáinkat „árultuk”. A vásár bevétele a szülői munkaközösség számláját gyarapította.
Az első héten izgatottan készültünk és vártuk a Mikulást, aki december 6-án meg is érkezett óvodánkba, segítő krampuszával.
Minden csoport készült versekkel, rajzokkal, énekekkel, amiért a
Mikulás igen hálás volt. Reméljük, jövőre is eljön hozzánk!
December 13-án a Luca napi hagyományokat elevenítettük
fel. A karácsonyi ünnepkör egyik régi hagyománya a Luca napi
búza vetése. Ha az elvetett búza magasra és sűrűre nőtt, akkor következtetni lehet a jövő évi termésre. Mindenki a saját
csoportjában vetett Luca búzát, közben megbeszélték az óvó
nénikkel az e naphoz kötődő hagyományokat. A délelőtt folyamán a Maci csoport meglátogatta –a „kotyolás” szokásainak megfelelően beöltözve – a többi csoportot, és elmondta
Luca napi jókívánságaikat társaiknak és az óvoda dolgozóinak.
Ugyanezen a napon az általános iskola néptáncosai is tiszteletüket tették óvodánkban Luca napi műsorukkal, így még több
jókívánsággal gazdagodtunk.
Ebben az időszakban a nagycsoportosok már lázasan készülődtek a faluházban tartandó Falukarácsonyra, ahol a Bölcsőcskét, a szálláskeresés karácsonyi szokásának dramatikus
változatát adták elő. Felkészítő óvodapedagógusok: Németh
Dóra, Bula Istvánné, és Fazekas Kitti óvodavezető.
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18-án a Naplemente Nyugdíjas Egyesülethez kaptak meghívást nagycsoportosaink, ahol szintén előadták kis karácsonyi
műsorukat. Köszönjük a meghívást és a vendéglátást az egyesület tagjainak.
20-án tartottuk a Fenyőünnepet az óvodában. Ezen a napon mindenki felvette a legszebb ruháját, ünnepi hangulatba öltöztettük szívünket és lelkünket. Délelőtt összegyűltünk
a nagycsoportban, hogy közösen ünnepeljünk. Megnéztük a
nagycsoportosok műsorát, majd az óvó nénik Szutyejev: A fenyőfa című bábelőadását is. Közös verseléssel és énekléssel
vártuk a karácsonyt, amit otthonunkban, családunk körében
fogunk eltölteni. Minden gyermek nagyon örült a jelképes mézeskalács ajándéknak, amelyet az óvoda dolgozói készítettek
a számukra. A tartalmas délelőtt után gyertyafényes ünnepi
ebéddel zártuk a napot az óvodánkban.
Januárban várjuk a három király eljövetelét!
Gubits Krisztina
pedagógiai asszisztens
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Óvodai képek
A montázst és a fotókat Gubits Krisztina, Németh Dóra és
Fazekas Kitti készítette
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