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Tisztelettel hívunk minden Kedves Baracskait
a községi karácsonyi ünnepségre, amely

2014. december 19-én 17.00 órakor
a Kozma Ferenc Általános tanulóinak és pedagógusainak
mûsorával kezdôdik a Római Katolikus Templomban,
ezt követôen pedig szeretettel várjuk Önöket a Faluházi vendéglátásra.
Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és eredményes újesztendôt kívánunk
településünk lakosságának!
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
November 11-én rendkívüli képviselôtestületi ülésre került sor. Az ülésen valamennyi képviselô jelen volt és meghívottként részt vett Dr. Varga Márta a
Martonvásári Járási Hivatal vezetôjének
helyettese.
– Az Alaptörvény valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján rendeletet alkotott testületünk a képviselôk és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról. A képviselôi tiszteletdíj mértéke havi bruttó 40.000 Ft-ban,
a bizottság elnökének tiszteletdíja a
képviselôi tiszteletdíjon felül havi bruttó 15.000 Ft-ban került megállapításra.
Amennyiben a képviselô, illetve a bizottsági tag igazolatlanul, illetve elôzetes bejelentés nélkül hiányzik az ülésrôl havi
tiszteletdíja csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a hiányzásokra vonatkozó szabályokat.
– Felülvizsgálatra és aktualizálásra került a Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete és a Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselô-testülete között meglévô
„Együttmûködési Megállapodás”.
– Döntés született utcanevek megváltoztatásáról. Elsôként a több részbôl, illetve
szakaszból álló Tompa Mihály utca rendezésére kerül sor. (Az érintett lakóházas
ingatlantulajdonosok szórólapon kapnak
tájékoztatást a változtatással kapcsolatos
tudnivalókról.)
– A képviselô-testület megismerte és tudomásul vette a választások óta eltelt
idôszak eseményeirôl szóló polgármesteri tájékoztatót.
– Mivel a július 8-án felterjesztett hitelkérelemre – mely hitelbôl még az ôszi,
kedvezôtlen idôjárás elôtt néhány utca
felújítását tervezte testületünk megoldani
– a Kormány által adható hitelgaranciára

vonatkozóan az ülés napjáig nem érkezett
döntés, képviselô-testületünk utasította a
polgármestert, hogy írásban keresse meg
Tessely Zoltán országgyûlési képviselô
urat, és kérje szíves közremûködését a
Kormánynál abban, hogy mielôbb döntés
szülessen önkormányzatunk kérelmérôl.
– Képviselô-testületünk
hozzájárult,
hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmegtakarítás – ajándékutalvány formájában – köztisztviselôi
jutalmazásra kerüljön felhasználásra.
– A Csillag utcai lakóktól érkezô bejelentésre testületünk utasította a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot a Csillag
utca legalább 6 cm vastagságú aszfaltréteggel történô leterítésének költségeire
vonatkozóan és a lakossággal egyetértve,
testületünk is szükségesnek tartja a megállni tilos jelzôtábla kihelyezését.
– Döntés született a Templom u. 19. szám
alatti melegítôkonyha és étkezô funkciót
betöltô épület fûtésének elkülönítésére az
iskola fûtésrendszerétôl. Felhatalmazást
kapott a polgármester a gáztervezôvel
történô tárgyalásra és a kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérésre.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás Tanácsában – az alapszabály szerint - a polgármesteren kívül még egy delegált képviseli az önkormányzatot. Ennek megfelelôen testületünk Csapó András képviselôt delegálta
a Tanácsba.
– A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsába – teljes jogkörû képviselettel - Becsei Andrásné alpolgármestert delegálta a
képviselô-testület.
– Döntés született 1 db raktár konténer
vásárlásáról, amely a Polgármesteri Hivatal udvarában kerül elhelyezésre.

Kormányablak nyitvatartás
változása

Tisztelt Ügyfeleink! A Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár) tájékoztatása alapján a kormányablak nyitvatartása 2014. december 1-tôl az alábbiak szerint
változik: 			
Martonvásári kormányablak, 2462 Matonvásár, Budai u. 1.
		
Munkanapok
Nyitás idôpontja
Zárás idôpontja
Megjegyzés
Hétfô
7:00
17:00
Országosan egységes
Kedd
8:00
16:00
Szerda
8:00
16:00
Csütörtök
8:00
18:00
Országosan egységes
Péntek
8:00
16:00
A megváltozott nyitvatartási idôben is forduljanak hozzánk bizalommal.
Dr. Koltai Gábor sk.
Martonvásári Járási hivatalvezetô

– Dr. Mayer András képviselô kérte a
jegyzôt, hogy a következô ülésen adjon tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselôi részére kiadott 2014. évi
szabadságok helyzetérôl.
November 14-én ismét rendkívüli képviselô-testületi ülés tartottunk. Az
ülésen valamennyi képviselô jelen volt
és meghívottként részt vett Dr. Varga Márta a Martonvásári Járási Hivatal
vezetôjének helyettese.
– Mivel az önkormányzat és az Alba Volán Zrt. közötti, helyi autóbusz közlekedésre vonatkozó szerzôdés 2014. december 31-ével lejár, a további autóbusz közlekedés mûködtetése végett közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve lefolytatásáról született döntés. A Közbeszerzési eljárás lefolytatásával testületünk a budapesti székhelyû Qualitas Consultink
Kft-t bízza meg.
– A közbeszerzési eljárás miatt módosításra került a 2014. évi közbeszerzési
terv.
November 27-én munkaterv szerinti soros képviselô-testületi ülés volt. Az ülésen
minden képviselô és meghívottként Dr.
Varga Márta a Martonvásári Járási Hivatal vezetôjének helyettese is részt vett.
– Megalkotásra került a szociális tûzifa
támogatás odaítélésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet. (A rendelet
jelen lapszámunkban olvasható.)
– Felülvizsgálatra és módosításra került a
községi címer és zászló alapításáról, használatának rendjérôl, valamint az adományozható címekrôl, díjakról szóló rendelet. (A rendeletet következô lapszámunkban olvashatják, illetve az önkormányzat
honlapján is megtalálható.)
– Pontosításra került a képviselôk és
bizottsági tagok tiszteletdíja mértékének megállapításáról, valamint a
költségtérítésrôl szóló 21/2014. (XI.12.)
önkormányzati rendelet. (A rendelet az
önkormányzat honlapján olvasható.)
– Megtárgyalásra és elfogadásra került
Baracska Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2014. I–III. negyedévi pénzügyi helyzetérôl szóló tájékoztató. Baracska Község Önkormányzatán–III. negyedévben 232.256.000 Ft bevétellel és 184.208.000 Ft kiadással teljesült.
– A testület elfogadta az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal, valamint a Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belsô ellenôrzési tervét.
– Elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
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módosítása valamint egységes szerkezetbe foglalása.
– Döntés született a leselejtezett Rába 15
típusú kistraktor licitálás útján történô
értékesítésérôl. (Az értékesítésre vonatkozó felhívás e lapszámban megtalálható.)
– Szintén döntés született a 878/4 hrsz-ú,
596 m2 területû beépítetlen önkormányzati ingatlan értékesítésének szándékáról. Testületünk felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendeletnek megfelelôen
szakértôvel végeztesse el az ingatlan forgalmi értékbecslését és a decemberi soros
képviselô-testületi ülésre – további döntés végett – terjessze elô.
– Hozzájárult testületünk, hogy a „Baracskai Gyermekekért Együtt” Alapítvány részére a 2014. évi Civil Alapból
nyújtott támogatás felhasználása az Alapítvány kérelmének megfelelôen módosuljon.
– A mûvelôdésszervezô kérelmére – a Faluház részére eszköz és anyagbeszerzésre –
230.000 Ft költségvetésen belüli átcsoportosításról döntött a testület.
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– Úgy határozott testületünk, hogy az
önkormányzat közalkalmazott és egyéb
fôfoglalkozású alkalmazottai részére (ös�szesen 5 fônek) jutalmat biztosít – ajándékutalvány
formájában – valamint
köztisztviselôk rendkívüli jutalmazására
is meghatározott keretösszeget.
– Döntés született a szelektív hulladék
gyûjtô szigetek megszüntetésérôl.
– Arról is határozott testületünk, hogy a
segélykeret terhére – élelmiszercsomag
formájában – egyszeri támogatást nyújt,
szociálisan rászorult személyek részére.
– Utasította testületünk a polgármestert, hogy a Templom u. 19. szám alatti melegítôkonyha és étkezô funkciót
betöltô épület önálló fûtésének kialakítási munkálataira – a gáztervezô által készített tervek alapján – kérjen 3 árajánlatot.
– Megbízást kapott a polgármester, hogy
a Templom utca egy szakasza csapadékvíz
elvezetésének megoldására – megfelelô
szintezésû árokrendszer kialakítására –
szerezzen be szakértôi véleményt.
– A PIT Bizottság elnökének javaslatára
megbízást kapott a polgármester:
• Írásban hívja fel a VHG Kft figyelmét,
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hogy a hulladékszállítás alkalmával a már
kiürített, üres kukákat úgy helyezzék vis�sza az ingatlanok elé, hogy az ne akadályozza a személygépkocsi forgalmat az ingatlanokra történô be- vagy kihajtásnál és
az utcai közlekedésben. Hívja fel továbbá
arra is a figyelmet, hogy a kiürítés után
csukják vissza a kukák tetejét.
• Írásban értesítse a Posta illetékeseit
– mivel az eddigi kérésekre nem történt
intézkedés – amennyiben nem biztosítanak a posta területén gépjármû parkolási lehetôséget, a Kossuth utca azon szakaszán megállni tilos tábla kerül kihelyezésre a balesetveszély elkerülése, valamint
az útszakasz állapotának védelme érdekében.
• Ugyancsak írásban értesítse a közmû
szolgáltatókat (Fejérvíz Zrt, Eon.), hogy
a településünkre tervezett karbantartási
munkálatok elôtt legalább egy hónappal
küldjön értesítést a Polgármesteri Hivatalba a helyi újságban történô közzététel
végett, hogy a fogyasztók felkészülhessenek a szolgáltatás szünetelésére.
Becsei Andrásné
alpolgármester

JEGYZÔI SOROK

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének

22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális tûzifa támogatás helyi szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelôanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítô támogatásról szóló 46/2014. (IX.
25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következôket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Baracska község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezô személyekre, feltéve, hogy
életvitelszerûen Baracska községben él.
2. Értelmezô rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban Szt.) foglaltaknak megfelelôen kell alkalmazni.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresôtevé
kenység esetén a munkáltatói igazolás; nyugdíjszerû ellátások
esetén a nyugdíjösszesítô és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ill.
folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó
havi folyószámla kivonat, postai szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási szervtôl folyósított ellátás esetén a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivonat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy végzés, ill. a tartásdíj megelôlegezést elrendelô határozat.
3. Hatásköri rendelkezések
4. § E rendeletben meghatározott ellátás tekintetében a
képviselô-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.

4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testü
lete a szociális tüzelô támogatást tûzifa formájában nyújtja.
(2) A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) lehet
benyújtani, legkésôbb 2014. december 12. napján 12.00 óráig.
A határidô elmulasztása jogvesztô.
(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i)
pontját, valamint a 10.§-t megfelelôen alkalmazni kell.
(4) Amennyiben a polgármester a jövedelemnyilatkozatban közölt adatokat vitatja, a Szt. 10. § (6) bekezdését megfelelôen alkalmazni kell.
(5) A tûzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezô
átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(6) A kérelemben tett nyilatkozatok valódiságát a polgármester
helyszíni szemle útján jogosult ellenôrizni.
2. A jogosultság feltételei
6. § (1) Baracska Község Képviselô-testülete – a rendelkezésre álló készlet erejéig - szociális tûzifa támogatásban részesítheti azt a személyt, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítô támogatásban részesül, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e) családjában halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket nevel, vagy
f) idôskorúak járadékában részesül, vagy
g) egészségkárosodására tekintettel részesül ellátásban és a ház-
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tartásában az egy fôre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át,
vagy
h)70 éven felüli egyedül élô nyugdíjas, és nyugdíjának havi ös�szege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
(2) A tûzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élô személyek
és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(3) A tûzifa támogatás megítélésénél a polgármester figyelembe veszi az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, a
kérelmezôvel együtt élôk – elsôsorban a gyermekek - számát, az
egy fôre jutó jövedelem összegét, az egyéb szociális ellátásokra
való jogosultságot és azok havi összegét és ezek mérlegelésével,
egyedileg dönt a jogosultságról.
(4) Nem jogosult szociális célú tûzifa támogatásra – függetlenül
az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétôl – az a
személy, aki olyan ingatlanban él, amely a kérelem benyújtásakor tûzifával egyáltalán nem fûthetô.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel
szerûen senki sem él, a támogatás nem kérhetô.
(6) A tûzifa támogatásban részesülô személy a tûzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jogosult a fát értékesítette, köteles a tûzifa támoga-
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tás ellenértékét megtéríteni és a további tüzelôanyag támogatásokból kizárható.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba és
2015. április 15. napján hatályát veszti.
Boriszov Zoltán sk.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
polgármester
jegyzô
***
Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént: 2014. november 28-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô sk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelethez
tartozó kérelem nyomtatvány elektronikusan letölthetô a
baracska.hu internetes oldalról (letöltések/szociális ellátások/ szociális tûzifa menüpontnál) illetve személyesen
átvehetô a Baracskai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idôben.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmet benyújtani legkésôbb 2014. december 12. napján 12.00 óráig lehet!

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Köztéri szelektív hulladékgyûjtôk megszüntetése
Tisztelt Lakosság!
A köztéri szelektív hulladékgyûjtôk körül kialakult megengedhetetlen és elviselhetetlen állapotok miatt a hulladékgyûjtô szigetek megszüntetésérôl határozott a képviselô-testület.
Számtalan lapszámban tettünk felhívást a szelektív gyûjtôk
rendeltetésszerû használatára, de sajnos voltak/vannak, akik
minden szabályt felrúgva igyekeztek/igyekeznek háztartási és
egyéb szemetüktôl megszabadulni. Úgy tûnik, a település rendje, tisztasága, szemetes volta nem zavarja ôket, csak saját ingatlanukról sikerüljön a hulladékot eltüntetni.
Az okok, amelyek a döntéshez vezettek:
A hulladékszállítást végzô VHG. Kft - aki a háztartási hulladékszállítás mellett a szelektív hulladékgyûjtôket is üríti – több alkalommal jelezte önkormányzatunknak, hogy nem tudja a szelektív gyûjtôkbôl elszállítani azok tartalmát, mivel abban vegyes
háztartási hulladékok is találhatók, sôt az is elôfordult, hogy elhullott állati tetemeket (kutya, macska, tyúk) is felleltek bennük. Megesett, hogy az elszállítás érdekében válogatást kellett
végeztetni, de elfogadhatatlannak és közegészségügyileg is veszélyesnek találtuk, hogy bárkit mások szemetének válogatására kényszerítsünk.
Másik nagy probléma, hogy nem csak a gyûjtôedényekbe, hanem azok mellé is elhelyeztek hulladékokat, hol ömlesztve, hol
mûanyag zsákokban, melyeket a kóbor állatok széttéptek, a szemét beterítette a környéket, ezzel táptalajt adva a legyeknek
és egyéb élôsködôknek, amelyek fertôzéseket terjeszthetnek, de
vitte a szél a szennyezett papírt és mûanyag zacskókat, amelyek
a közeli ingatlanok kerítésein landoltak, a tulajdonosok jogos
felháborodására.
Az áldatlan állapotok felszámolása érdekében több alkalommal
kellett konténeres szállítást rendelni a szolgáltatótól, amelyekre
nagyobb összegeket kellett az önkormányzat költségvetésébôl
kifizetni.

Mivel a probléma a szelektív gyûjtôk áthelyezésével és a többszöri felhívás ellenére sem enyhült, végsô megoldásnak a
hulladékgyûjtô szigetek megszüntetését látjuk, mivel
• az egy kukányi háztartási hulladék elszállítása heti egy alkalommal minden ingatlan elôl biztosított (a többlethulladék kihelyezésére matricával ellátott zsákok vásárolhatók);
• évi egy alkalommal – az év elején megadott idôpontban –
lomtalanítást végez a szolgáltató;
• a szelektíven gyûjtött mûanyagot és papírt az év minden hónapjában egy alkalommal elszállítja a szolgáltató az ingatlanok elöl;
• a salak és hamu elszállítása a fûtési idôszakban – szintén elôre
közölt idôpontokban – a szolgáltató által biztosított;
• a szelektíven gyûjtött üveg 2015. január 1-jétôl a Baracskai
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában elhelyezett üveggyûjtô
konténerbe helyezhetô. A konténerbe történô elhelyezésre
az udvar nyitva tartásának idején lesz lehetôség, munkanapokon hétfôtôl csütörtökig 7.00 – 17.00 óráig, pénteken 7.00
– 13.00 óráig.
Baracska közigazgatási területén minden, a felt leírtaktól eltérô
formában történô hulladék elhelyezés környezetszennyezésnek
minôsül és szabálysértési eljárást von maga után! Ahhoz pedig,
hogy egy szebb, tisztább településen élhessünk, minden lakosnak tenni kell azzal is, hogy óvja, védi, tisztán tartja közvetlen
és tágabb környezetét. (Bízom benne, hogy cikkem azt a személyt is átgondolásra készteti, aki rendszeresen az Országúthoz közeli, Kossuth utcai buszváró mellé helyezi el zsákos szemetét!)
Értesítem a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a ruhagyûjtô konténert kihelyezô Kft. is arról tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy a ruhagyûjtô konténereket megszünteti, elszállítja.
					
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Salak, hamu és szelektív hulladékok
ingatlanok elöl történô elszállítása
Novemberben minden lakóházas ingatlanhoz eljuttatásra került
a hulladékszállítást végzô VHG Nonprofit Kft. levele, amelyben tájékoztatják a lakosságot, hogy a salak és hamu elszállítását az esetlegesen szunnyadó parázs tûzveszélyességi kockázata
miatt biztonsági okokból a kommunális hulladéktól elkülönítve
szállítják. A Kft. kéri, hogy lehetôség szerint a salakot 120 liter
ûrtartalmú hulladékgyûjtô edényben, (amennyiben ez nem lehetséges, megfelelô teherbírású, legfeljebb 120 liter ûrtartalmú
zsákban) legfeljebb 20 kg súlyhatárig helyezzék ki az ingatlan
elôtti közterületre a megjelölt szállítási napokon, reggel 7 óráig.
A többlet salak, hamu hulladék elszállítása a kommunális (háztartási) többlet hulladék elszállítására jogosító matrica felhasználásával lehetséges, amely ügyfélfogadási idôben megvásárolható a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a még hátralevô,
márciusig tartó fûtési idényben az alábbi szállítási napokon
történik a salak és hamu elszállítása:
2014.december 22.
2015.január 26.
2015.február 23.
2015. március 23.
A szelektíven gyûjtött hulladékok (papír és mûanyag) elszállításának idôpontjai:
2014. december 15.
2015. január 19.
2015. február 16.
2015. március 16.
2015. április 20.

JEGYZÔI SOROK

Tisztelt lótartók, lótenyésztôk, lovas sportot ûzôk!
Az állatok védelmérôl és
kíméletérôl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény hatálya többek között kiterjed: a gazdasági haszon céljából tartott,
igénybe vett állatokra, a verseny- és sportcélra tartott állatokra, a kedvtelésbôl tartott állatokra stb. Felhívom
a figyelmet arra, hogy ez a
szabály azon állampolgárokra is vonatkozik, akik lovat tartanak, lovakkal (esetlegesen lovas szállítással) foglalkoznak és többször igénybe veszik az önkormányzati utakat. A hivatkozott törvény 5. § (6) bekezdése kimondja: „A kedvtelésbôl tartott állat ürülékét az állattartó a közterületrôl köteles eltávolítani”! Ennek ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy útjainkon igen sokszor, nem kis mennyiségben
„felejtôdik” ott a lótrágya.
Fentiek alapján kérem Önöket is, hogy jobban figyeljenek oda a környezetünk tisztaságára, az önkormányzat vagyonára, az állategészségügyi szabályok betartására és teljesítsék a jogszabályban elôírt kötelezettségüket.
Amennyiben ugyanis a hatósághoz ilyen tárgyban panaszbejelentés érkezik, és az
állattartó kiléte, az elkövetés ténye teljes bizonyosságot
nyer, az illetô állattartó ellen
az eljárást meg kell indítani.

Unalmas, de egyre idôszerûbb
lesz!
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az ingatlanok
elôtti járdaszakaszok síkosság mentesítése az adott ingatlantulajdonos/bérlô kötelezettsége!
Az ónos esôtôl, jégtôl, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt,
gyalogjárdát,
lépcsôt) a szükségeshez mérten naponta többször is le
kell takarítani, vagy szórással csúszásmentesíteni. A szórásra bomló szerves anyagot
nem tartalmazó szóróanyagot
kell használni. A szóróanyag
beszerzésérôl a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni.
Figyelem! 2010. szeptember 1-jétôl sót és egyéb
környezetszennyezô szóróanyagot tilos használni! Javasolt síkosságmentesítô anyagok pl.: varchomok, kalcium
klorid pehely, útkáli szórósó,
illetve az un. hagyományos
szóróanyagok pl.: kis szemû
salak, homok, fûrészpor, fahamu. Nagyon kérem Önöket, amennyiben un. hagyományos szóróanyagokat
használnak, figyeljenek oda
arra, hogy azokba szög, vagy
bármely olyan anyag ne kerüljön, amely balesetet okozhat, illetve károsítja a környezetet!
Jó tudni, hogy a gyalogos- és

közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkeresztezôdésben,
b) úttorkolatban (a legelsô
hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda
közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyeknél
a jármû megállóhelye és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap,
gázcsap, víznyelô akna) és
egyéb közérdekû létesítmény
(forgalomirányító
lámpa,
közvilágítási
lámpaoszlop,
hirdetôoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
A Baracskai Polgármesteri
Hivatal 2014. december havi
nyitva tartásáról
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ünnepek
elôtti, alatti idôszakban a Baracskai Polgármesteri Hivatal csökkentett létszámmal,
ügyeleti jelleggel mûködik,
ami azt jelenti, hogy ügyfélfogadási napokon nem lesz
minden ügyintézô elérhetô.
Megértésüket köszönjük!

Az ünnep közeledtével a Baracskai Polgármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében Balogh Józseftôl „kölcsönvett” szavakkal kívánok
a település lakosságának Áldott Karácsonyt és Boldog Új
Esztendôt!
„Kívánok én hitet kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derûs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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G Á R D O N Y I R E N D Ô R K A P I T Á N Y S Á G R O VATA

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 bevásárló 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 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!
• Minden 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!
• Az ünnepek alatt is fogadják kellô óvatossággal a különbözô házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba,
bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati ajtót akkor is 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 112-es segélyhívó számot!
Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendôrkapitányság

FA LU H Á Z

Faluközponti események
Bizonyára sokan értesültek róla, hogy
a községi könyvtár ismét a felújított Faluházban mûködik. A könyvtáravató Boriszov Zoltán polgármester
köszöntôjével, majd a színvonalas mûsort
követô szalagátvágással 2014. november
14-én történt meg.
A könyvtárban néhány számítógép is elhelyezésre került, melyeket csak a könyvtár nyitva tartása alatt, a községi könyvtárral kapcsolatos információszerzés céljából lehet használni.

A mûvelôdésszervezô már tervezi a 2015.
évi faluházi programokat, hogy – idôsek
és fiatalok – minél többen találjanak ott
számukra megfelelô szabadidôs elfoglaltságot. A programokról a következô lapszámban olvashatnak.
Akik a faluközpontban jártak láthatták,
hogy az Emlékparkban a II. világháborús
szovjet emlékmû felújítása is megtörtént.
A felújítást az Oroszországi Föderáció
Nagykövetsége végeztette el. Az itt elhunyt, illetve eltemetett szovjet katonák
neveit újonnan készített és az emlékmû
oldalára elhelyezett táblák jelzik.

Karácsonyi
Kézmuves Vásár
a Faluházban
December 13.
9:30–16:00 óra között
Mindenkit Szeretettel Várunk!
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EGYHÁZ

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: (06-22) 454-200; (06-30) 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Hivatali idô: hétfô és szerda: 9.30–10.30; kedd és csütörtök: 17.00–18.00; vasárnap: istentisztelet után

Az a Jézus, aki Karácsonykor született, Megváltója és Megtartója a világnak. „Üdvözítô született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács evangéliuma 2,11) Jézus végigjárta elôttünk a földi életutat, megtapasztalva az emberi lét
örömeit és nehézségeit… Mi gyakran botladozunk – Ô gyôzött!
Ezért érdemes az Ô megtartó kezébe tenni az életünket: akár
elôször, akár újra. Tegyük ezt most Karácsonykor, és éljünk az ô
védelmezô kezében az új esztendôben is!

Ünnepi alkalmaink:
• december 24., 16.30 – Szentesti áhítat
• december 25–26. 10 óra – Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
• december 31., 15 óra – Óév-záró istentisztelet (új idôpont!)
• január 1., 10 óra – Újév-kezdô istentisztelet

Ezzel kívánok minden kedves Olvasónak a református gyülekezet, családom és a magam nevében
áldott Karácsonyt, és Istentôl nyert békességgel teljes Újesztendôt!

Dombi Ferenc
lelkipásztor

ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
„Ôsz szele zümmög, aluszik a nyár már…”
Az elmúlt idôszakban az ôsz
végi néphagyományokat elevenítettük fel az óvodában. A
Helyi Óvodai Nevelési Programunk szerint:
„Az intézményes nevelés
alapvetô feladata a kultúra
átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedô nevelési módszerekkel oly módon, hogy
abban az örök emberi értékek
saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak.”
A projektünk október 20tól november 14-ig tartott,
amely tevékenységének mozzanati és mûveltségtartalmai
a fény, a töklámpás faragás
és a Márton nap köré épült.
Az óvodában minden csoport más és más módszereket
alkalmazva járta körül ezeket a népi hagyományokat.
Magyarországon a tökfaragásnak,
tökfesztiváloknak
évtizedek óta nagy hagyománya van. Nagyon sok városban, faluban tökökbôl felállított, beöltöztetett figurák fogadják az arra ellátogató embereket. Sokan ös�szekapcsolják, illetve összetévesztik az október 31-ei,
elsôsorban az angolszász országokból (Írország, Skócia,
USA) elterjedô Halloween
– ünnepével, ahol a gyer-

mekek, ifjak, vénelijesztô
maskarákban, vérfagyasztó
külsôben jelennek meg az utcákon és kopogtatnak be házakba, egymást ijesztgetve,
cukorkát, süteményt kéregetve. Kevésbé kapcsolódik
a Mindenszentek és a Halottak napja néven ismert családi ünnephez, amikor virágot, mécsest gyújtva látogatunk el szeretteink sírjához,
együtt emlékezve azokra,
akik már nem lehetnek velünk.
Nálunk azonban egészen
mást jelent a délutáni lámpagyújtás hagyománya. Magyarországon
hivatalosan
október 23. – János napja a lámpagyújtás napja. Régen, nagyon régen ezen a napon gyújtottak elôször lámpát este.
Az ôszi rossz idô beálltával
az emberek behúzódtak házaikba, de nem tétlenkedhettek, hiszen akadt még munka
bôven. Legsürgetôbb munka
volt a kukoricafosztás, morzsolás, amellyel a jószágokat
etették a levágásig. E közben beszélgettek, énekeltek,
történeteket meséltek, találós kérdéseket tettek fel egymásnak. Sötétedéskor a szoba közepén lámpást gyújtottak, a házigazda borral, pá-

linkával, a gazdasszony pedig sült tökkel, bélessel kínálta meg a vendégeket. A
gyermekek szórakozása pedig a földekrôl behordott tökök gurítgatása, faragása,
töklámpás készítése volt. Az
elkészített, mókás arcú, kifaragott figurákat feltették a
kerítés tetejére, ezzel ijesztgették a felnôtteket.
A mi óvodánkban már második éve hívjuk a kedves szülôket, gyermekeikkel együtt egy kis délutáni közös tökfaragásra. Az
idén is (október 28-án kedden), a szürkület kezdetekor sorra érkeztek a gyermekek, kezükben óriásibbnál óriásibb tökökkel, szüleik pedig különbözô célszerszámokkal, elôre eltervezett
mintákkal
felszerelkezve.
Elôkerültek a filctollak, kiszúró formák, fúrógépek és
pillanatok alatt ötletesebbnél-ötletesebb mûvek készültek. E közben a dajka nénik
elkészítették nekünk a finom
zsíros kenyeret lila hagymával és meleg gyümölcsteát
kortyolhattunk a munka végeztével. Ezután felöltöztünk
és együtt kimentünk az udvari elôtérre a meggyújtott
lámpásokkal, amelyeket körberaktunk a betonon és gyö-

nyörködve néztük az érdekesebbnél-érdekesebb mûveket.
Azután közösen elénekeltük
az „Ég a gyertya ég, Este van
már nyolc óra, Egyél libám,
egyél már” kezdetû dalokat,
majd egymástól elköszönve, vidáman indultunk haza
az esti sötétségben a világító
kislámpásokkal.
A projekt folytatásaként november 3–14-ig Márton naphoz kapcsolódó néphagyományokkal foglalkoztunk.
Az ünnep elôtti héten már
minden csoport libás körjátékokat, énekeket, verseket
tanultak, a csoportokban színesebbnél színesebb mûvek
készültek, és természetesen
mindezek mellett felelevenítettük a Márton napi hagyományok eredetét, ezzel kapcsolatos meséket hallhattak a
gyerekek.
Több babona is kapcsolódik
Márton napjához: ilyenkor a
liba csontjából jósolni szoktak (ha a liba csontja fehér és
hosszú, akkor havas lesz a tél,
ha viszont barna és rövid, akkor sáros). Egy kalendáriumi
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.” A Márton napi jóslások mellett nagy jelentôséget
adtak Szent Márton vessze-
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jének, mivel áldást hozott
arra, akinek terménye és jószága volt (ahány ága volt a
vesszônek annyit malacozott a disznó). Jellegzetes kifejezés továbbá Szent Márton lúdja is, a felhizlalt libákat ilyenkor már le lehetett
vágni és az új bor ami ekkorra már megforr, meglehetett
kóstolni. Úgy tartották, hogy
aki Márton napján libát nem
eszik az egész éven át éhezik
és minél többet isznak annál

KIDOBOLÓ
Óvoda
erôsebbek és egészségesebbek lesznek, így is mondták:
„Bornak Szent Márton a bírája”.
A projekt részeként néhány
csoport egy séta alkalmával
meglátogatott a faluban baromfiudvarokat, ahol a gyermekek közvetlenül megismerkedhettek a libával. A
csoportok kukoricát is vittek a libáknak, amit elôtte a
gyerekek a csoportszobában
morzsoltak. A jeles napon

pedig igazi mulatság helyszíne volt az óvoda tornaszobája. Idén a Pöttyös labda
csoport készült egy kis libás
játékfûzéssel. „Márton napján libát eszünk, egész évben
nem éhezünk. Ha a csontja hosszú, fehér hóval borít minket a tél.” – hangzott
az idôjósló mondóka egyike,
majd a libás, ludas dalos játékokat játszottak el. Mivel
Márton nap volt régen a lakodalmak kezdetének ide-

2014. december
je, így mi is igazi lakodalom hangulatot teremtettünk a táncházi muzsikával.
A késôbbiekben is folytatjuk beszámolóinkat az óvoda
eseményeirôl.
A következô számban olvashatnak a decemberi 5-ei Mikulást váró-köszöntô ünnep
rôl, mindezek után az óvodai
karácsonyi készülôdésrôl és
a december 13-ai karácsonyi
kézmûves délutánról.
Ildi és Piroska néni

Óvodai labdarúgás

A tavalyi évhez hasonlóan,
az idén is jelentkeztünk néhány lelkes, labdát szeretô,
futballt kedvelô kisgyermekkel az Intézményi Bozsik
programhoz.
A csoport 10 regisztrált fôvel
indulhatott el, heti 1 alkalommal gyakoroljuk a tornaszobában a „O” korcsoporthoz kapcsolódó szabályokat, a labdakezelés, labdapasszolás nehézségeit és
egyéb ügyességi feladatokat.
Célunk a mozgás, az önkéntes, örömteli tevékenység, a
versenyszellem és a mozgáskoordináció megfelelô alakítása, a sportszerûség betartása. Ennek megfelelôen
éves szinten részt kell vennünk legalább 4-szer az ös�szes regisztrált kisgyermekkel a környéken szervezett
szabadtéri és teremben megrendezett tornákon. Ilyenkor különbözô ügyességi játékokat, labdavezetési figurákat találnak ki számunkra a sportvezetôk és segítôik.
Persze az sem ritka, amikor összesorsolva küzdenek meg az ügyesebb és ke-

vésbé gyakorlott csapatok.
Ez történt október 11-én, a
martonvásári
sportpályán
és november 23-án az Ercsi
Sportcsarnokban is.
Sajnos mindig akad egy-két
hiányzás, közbeszól a betegség, de ez sem csüggeszt
el bennünket. Az akarat, a
lelkesedés, a gólszerzés öröme nagyon sok kisgyermekben megvan, s fôleg a lelátókon szurkoló anyukák, apukák biztatása tud hatalmas
megerôsítést adni a gyermekeknek. Soha nem szabad elkedvetleníteni ôket, csüggedést sugallni feléjük, hiszen
nem profi labdarúgók ôk,
csak mozogni, küzdeni akaró kisgyermekek, akiknek
többet ér a biztatás, egy elégedett pillantás, kacsintás,
esetleg egy kis vállon veregetés! Így aztán sokra képesek,
a pályán mindenki ügyes a
maga módján.
Persze év végén az óvoda is
részesül egy kis juttatásban.
A tavalyi év végén az 50.000
Ft-os eszközre fordítható pénzösszegbôl 2 db 2×1
méteres focikaput igényel-

tünk, hálóval együtt, melyet tavasszal a KRESZ pálya melletti füves részre szeretnénk felállítani. Továbbá 6 db kogellán sportlabdát, 10 db megkülönböztetô
mellényt és bójákat kértünk
kiegészítôként. A nevelési év
végén ismét ugyanennyi ös�szeget kapunk sportjátékunk
bôvítéséhez. A rendezvények
végén felsorakoznak a csapatok, körzeti vezetônk Pat-

kós Csaba, a Mustang SE
vezetôje kiemeli és megköszöni a gyermekek lelkesedését egy-egy jó szóval, csokoládéval, gyümölccsel, év végén pedig emléklapokkal,
érmekkel. Minden esemény
után kicsit fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel jövünk hazafelé, fel-felemlegetve az aznapi élményeinket.
Kupiné Böcsödi Ildikó
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KIDOBOLÓ
Közösség

KÖZÖSSÉG

Sütöttünk…
Sokan, sokat és nagyon finomakat.
Az elsô Süssünk-Süssünk felhívásunkra örvendetesen sokan hozták el
„alkotásaikat” a Faluházba november
29-én. Ezen a borongós – inkább otthon- ülôs – napon 37 féle sütemén�nyel, összesen 72 résztvevôvel vette
kezdetét a versengés.
A zsûrinek – tagjai voltak dr.
Kolumbán Ottilia, dr. Mayer András, Pálesz Róbert és Csapó András –
igencsak nehéz dolga volt. A legnagyobb nehézséget az összes sütemény végigkóstolása jelentette. A
másik, nem kisebb gond a rangsorolás volt, mert bizony minden alkotás
mögött az igyekezetet kellett látniuk, s azt a bátorságot, hogy a készítôk
részt vesznek a nyilvánosság elôtt zajló megmérettetésben. Ebbôl kiindulva mindenki nyertes volt. Voltak különleges – egészséges – készítmények,
mint pl. a sütôtök torta, vagy a sárgarépa golyók, vagy a gofri sütôben
sütött sós-sajtos, és természetesen helyet kaptak a régi receptek alapján
sütött sütemények. Ilyen volt a hájas, csokis-meggyes-diós, de megkóstolhattunk egy kéksajtos spenótos lepényt is. A díjazottak szakácskönyveket – mert hát mi mást – kaptak, de
minden süteménysütô kapott ajándékot. Mindezt anyagilag Az „Idôsek
Egyben Tartásáért” pályázaton nyert
összegbôl Mayer doktor úr szponzorálta.A rendezvény a Nyugdíjas Klub
által került megszervezésre. Nagy segítséget jelentettek az élelmiszerboltban dolgozók, köszönet érte. Ugyancsak köszönet a három különdíjat
adományozó és a versenyben részt
is vevô „100-as bolt tulajdonosának,
Zsuzsának. S végül köszönet a zsûri
tagjainak, akik bevállalták a nem éppen fogyókúrás feladatot. Reméljük,
hogy lesz folytatás…
A Nyugdíjas Klub nevében:
dr. Herczeg Józsefné Magdi
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Felhívás
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
– selejtezés után – licitálás útján értékesíti

2014. december

Minden olvasónknak
kellemes ünnepeket kívánunk!

1 db Rába 15 típusú YEF 384 rendszámú traktorát.
A traktor kikiáltási ára 100 000 Ft.
Ajánlatokat zárt borítékban, a leragasztásnál aláírva,
legkésôbb 2014. december 12-én 12.00 óráig beérkezôen
lehet Baracska Község Polgármesteréhez eljuttatni.

Impresszum

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására a
képviselô-testület 2014. december 18-ára tervezett ülésén kerül sor. A borítékbontásra az ajánlattevôk meghívást
kapnak.
Azonos végsô legmagasabb összegnél licitálással dönt a
képviselô-testület.

Autóbuszok, teherautók szereléséhez

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
fő- és mellékállásban
Martonvásári telephelyünkre.
Várjuk jelentkezésüket!
Telefon: +36-30/758-2829

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu |
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordo
zón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: december 30. | Várható megjelenés: január 9.

2014. december
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Orvosi ügyelet

Fontosabb telefonszámok

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 történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:.............................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnôtt ügyelet telefonszáma:..............................(23) 365-274
Gyermek ügyelet.................................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Járási Hivatal titkárság.............................................(22) 569-280
Gyámhivatal.............................................................(22) 569-288
Vízellátási problémák.............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák ......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Védônôi szolgálat
• Rehus Éva, védônô.......................(22) 454-560; (20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nôvédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemô és kisgyermek:
kedd: 14–15 óráig; csütörtök: 10-11 óráig
– Orvossal tartott: kedd: 13–14 óráig: Dr. Mayer András;
csütörtök: 11–12 óráig: Dr. Kolumbán Ottilia
A tanácsadásokra elôzetes idôpontegyeztetés szükséges a fenti
elérhetôségeken.
• Pölöskeyné Máté Valéria, iskolavédônô.............(30) 468-2961
Kozma Ferenc Általános Iskola, Baracska, Templom u. 19.
Fogadóidô: pénteken délelôtt az óraközi szünetekben

Háziorvosok
• Dr. Mayer András......................(22) 580-017, (20) 933-94-87
R endelési ideje Baracskán: hétfô: 7.30–9 óráig;
kedd: 14–15.30 óráig; szerda: 7.30–8 óráig;
csütörtök: 14–15.30 óráig; péntek: 7.30–8 óráig
R endelési ideje Kajászón: hétfô: 14–17 óráig;
szerda: 9–12 óráig; péntek: 9–12 óráig
• Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia........................... (30) 395-40-44
Rendelési ideje Baracskán: hétfô: 12–16 óráig;
kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16; csütörtök: 8–11 óráig;
péntek: 7.30–11 óráig
A rendelés helye mindkét orvos esetében:
Baracska, Kossuth u. 34.

Fogorvosi rendelô

Baracskai polgárôrség
Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám: Kápolnásnyék és Vidéke
Takarékszövetkezet: 57800057–10007297

Rendôrség
Körzeti megbízott: Paulovics Gábor......................(20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Gárdonyi Rendôrkapitányság..................................(22) 355-003
Martonvásári Rendôrôrs.........................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet.......................................................... 107
BRFK zöldszám.......................................................(80) 323-232

Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám...................................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.........................................................(22) 580-019
Adóiroda..................................................................(22) 580-010

Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2451 Ercsi, Fô utca 34.
Ügyfélfogadási rendje: hétfô: 8–14 óráig | kedd: ügyfélfogadás
szünetel | szerda:..8.00 – 14.00 óráig | csütörtök: 8–14 óráig |
péntek: 8–14 óráig
Telefonszám:.............................. (25) 520-750, fax: (25) 520-751
E-mail: FejerMErcsiJH-MK@lab.hu
Kihelyezett ügyfélfogadás: Martonvásári Járási Hivatal, 2462
Martonvásár, Szent László utca 2.
Ügyfélfogadás: hétfô, csütörtök 8.–20.00 óra között.
Elôtte telefonos egyeztetés javasolt (22) 569-280

Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:...............................(30) 2381-002
Idôpont egyeztetés nélkül hétfôn és csütörtökön 9–12 óráig, kedden 14–18 óráig kereshetô fel a fogorvosi rendelô.

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat

Gyógyszertári ügyelet

Falugazdász

Ercsi: december 13., 14., 2015. január 3., 4.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790

Dr. Kutasiné Széles Zsaklin...................................(70) 436-2454
Ügyfélfogadás: Martonvásári Járási Hivatal (Szent László út 2.,
tárgyaló), keddi napokon 8–16 óráig.

Martonvásár: december 20., 21.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: december 6., 7., 27., 28.,
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfôn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 | Szerda: 14–18 | Szombat: 13–17

Faluház
Mûvelôdészervezô: Kupi Gábor..............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 12–20 óra között elérhetô a Faluházban.
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HÍRLEVÉL
A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) a következô friss információkat teszi
közzé.

1. Programjainkkal kapcsolatos információk:
Baracska
• Idôsek közösségben tartása klub – Dr. Mayer András
Faluház, Baracska Kossuth L. u. 37.
minden hónap második péntek 17:00 óra.
• „Krízis” helyzet klub - Dr. Kolumbán Ottília
A hónap 1. és 2. csütörtök 14:00–16:00 óra között
Lezárult programjaink:
• Baracskán, Kajászón Dr. Mayer András vezette Energia-egyensúly klub
• Baracskán, Kajászón Dr. Mayer András vezette Diabetológiai klub

2. Programjaink folyamatosan elérhetôk a www.facebook.com/ercsi.efi hivatalos facebook oldalán.

Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban az elsô emeleten található,
a labor ajtaján belépve jobbra.
Nyitva tartás:
Hétfô: 9:00- 18:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00- 18:00
Csütörtök: 9:00-16:00 Péntek: 9:00-16:00

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI

