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167. évfordulójának községi emlékünnepére
2015. március 13-án, 17.00 órakor a Faluházba.
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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
Január 29-én tartottuk 2015. év elsô
képviselô-testületi ülését. Az ülésen
minden képviselô jelen volt és részt vett
dr. Koltai Gábor, a Martonvásári Járási
Hivatal vezetôje.

Intézményi Társulás 2015. évi költségvetése 18.082.000,- forint kiadási és
ugyanilyen összegû bevételi fôösszeggel
lett elfogadva. A mûködési kiadásra
elôirányzott összeg13.256.000,- Ft, a
beruházási kiadásra elôirányzott összeg
4.826.000,- Ft.

– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.

– Kormányzati funkció szám alkalmazása miatt módosításra került a
Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás Alapító Okirata és elfogadásra került az egységes szerkezetû
Alapító Okirat.

– Tájékoztatást kapott testületünk a
szociális ellátások rendszerének 2015.
évi változásairól, ami alapján meghatározta a március 1-jétôl tervezett szociális ellátások körét. Felhatalmazást kapott a jegyzô asszony, hogy a februári
soros ülésre készítse el a települési támogatások szabályozásának rendelettervezetét. Döntött arról is a testület,
hogy 2015. március 1. napjától továbbra is szabályozni kívánja az aktív korúak
ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet rendezettségét.
– Egybehangzó
igen
szavazattal 317.954.000,- Ft kiadási és
317.954.000,- bevételi fôösszeggel került elfogadásra az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése. Ebbôl az összegbôl Baracska Község Önkormányzatának költségvetése 276.084.000,- Ft, a Baracskai Polgármesteri Hivatal költségvetése
41.870.000,- Ft, úgy bevételként, mint
kiadásként. Az önkormányzat költségvetésében ebben az évben is tervezésre került 50 millió forint hosszúlejáratú hitelfelvétel. Bízunk abban, a Kormány támogatja hitelfelvételi kérelmünket, hogy megoldhassuk a kritikus állapotú utcák felújítását, melyek úgy a lakosságnak, mint önkormányzatunknak
sok problémát okoznak a közlekedésbiztonságban.
– Megbízást adtunk a polgármesternek,
hogy tegye meg a hitelfelvételhez szükséges intézkedéseket.
– Az önkormányzat adósságot keletkez
tetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségének megállapítása 2016-2018.
évekre vonatkozóan szintén egybehangzó igen szavazattal került elfogadásra.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô

azon döntését, hogy a civil szervezetek
támogatásáról szóló szabályzat alapján
a megjelölt alkalomra biztosítja a Vadásztársaságnak a térítésmentes Faluház használatot, az edényhasználatot,
valamint a fûtést.
– Jóváhagyta testületünk a VHG.
Nonprofit Kft. 2015. február 6-án tartandó taggyûlésének napirendi pontjait
és felhatalmazta a polgármestert, hogy
a 2. napirendi pontnál a 2. sz. határozati javaslatot támogassa.

– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására a 10. pontban történt változás, valamint az 1. és
2. számú függelékek változása miatt került sor. Az egyik függelék a társulásba delegált képviselôket tartalmazza, a
másik pedig a települések lakosságszámát. A módosulásokkal együtt megtörtént a Megállapodás egységes szerkezetben történô elfogadása is.

Baracska Község
Képviselô-testületének
férfi tagjai tisztelettel
köszöntik a település
LÁNYAIT és
ASSZONYAIT
a NôNAPON!

– Elfogadta testületünk a Pénzügyi,
Informatikai
és
Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, melyet a civil szervezetek Civil Alapból nyújtott
2014. évi támogatásának felhasználásáról, a hiánypótlásra és a fel nem használt összegek visszafizetésére vonatkozó intézkedéseirôl adott.

Nyiraty Gábor
Nônap alkalmából...
Nônap alkalmából köszöntjük
ma szeretettel ôket,
földünk legszebb és
legtitokzatosabb csodáit, a nôket,
akik nélkül elveszne az egyensúly
a világban,
káoszt teremtenek,
de rendet is csinálnak,
lényük körül ott lebeg az örök rejtély,
velük szemben férfi sosem nyert még,
bár volt, ki hitte, s ez okozta vesztét.
Szeretünk titeket. Szeretünk,
akármit is mondunk,
mert miénk az életünk, de
ti vagytok a sorsunk.

– 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett született döntés arról, hogy a Sportegyesület 105.000,- forint összegû támogatási túllépése (mely közmûdíjból
adódik) a 2015. évi támogatásból levonásra kerül. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Csapó András, dr. Herczeg
József.)
– Felülvizsgálatra és néhány pontjában
módosításra került A civil szervezetek
támogatásáról szóló szabályzat. (A szabályzat e lapszámban olvasható.)
– A Váli víz Völgye Vadásztársaság
évadzáró bál tartása céljából nyújtott be
kérelmet térítésmentes Faluházi használatra. Képviselô-testületünk egybehangzó igen szavazatokkal hozta meg
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– Határozat született a 2015. évi költségvetésben meghatározott 2.5000.000,Ft keretösszegû Civil Alap pályázati kiírásáról. (A pályázati kiírás e lapszámban megtalálható.)
– Elfogadásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2014.
évi tevékenységérôl szóló beszámoló valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi tevékenységérôl készített tájékoztató.
– Elfogadtuk Baracska Község Faluháza
Mûködési Szabályzatát. (A Szabályzat e
lapszámban megtalálható.)
– Felülvizsgálat és aktualizálás után
új határozat született az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszereléseinek bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról. (A határozat
e lapszámban megtalálható.)
– Elfogadásra került a mûvelôdésszer
vezô beszámolója a 2014. évi
közmûvelôdési tevékenységrôl és a
2015. évre tervezett programokról.
– Törvényi változásból eredô végrehajtási teendôk miatt módosította testületünk a Tompa utca egyes szakaszainak
új elnevezésével kapcsolatos intézkedésekre megszabott határidôt, a 296/2014.
(XII.18.) számú határozat végrehajtásának határideje 2015. június 30-ára változott.
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– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. szöveges kiegészítéssel
ellátott 2015. évi pénzügyi terve 6 nem
szavazattal, 1 tartózkodással nem került
elfogadásra. (Nemmel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán, Csapó András, dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.)
– Felhatalmazást adtunk a polgármesternek, tegyen javaslatot az Ercsi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetôjénél
arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi
ellátáshoz a nem tagi, de a szolgáltatást a
lakossága által igénybe vett önkormányzatok is fizessenek hozzájárulást, illetve
esetlegesen a nem tagi önkormányzatok
lakossága részére a szakrendelések legyenek térítéskötelesek. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán,
Csapó András, dr. Herczeg József, dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tartózkodott: Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia.)
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ingatlant nem kívánja testületünk megvásárolni, a 796-os hrsz-ú és a 780/2
hrsz-ú ingatlanok megvétele viszont
szándékában áll, de a végleges döntést
a szakember által elvégzett értékbecslést követôen hozza meg. Ez utóbbi ingatlanról szóló döntésnél Csapó András
képvelô nem vett részt a szavazásban.
– Egyebek napirendi pontban a polgármester ismertette 2015. évi szabadságolási tervét.
– A PIT Bizottság elnöke tájékoztatást
adott róla, hogy 2015. évi vagyonnyilatkozat adási kötelezettségének minden képviselô eleget tett.
– A polgármester tájékoztatta a kép
viselô-testületet, hogy az adózás
rendjérôl szóló, törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba történô képviselôi bejelentkezési
kötelezettségének minden képviselô eleget tett, a felvételek teljesültek.

– Elfogadta testületünk a polgármester
tájékoztatóját, melyet a jegyzô 2014. évi
teljesítményértékelésérôl adott. A teljesítményértékelés eredményére való tekintettel képviselô-testületünk 2015.
január 1-tôl 2015. december 31-éig tartó idôszakra a jegyzô illetményének
30%-os eltérítésére biztosított fedezetet
a költségvetésben.

– A PIT Bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy a bizottság 2015. évben
a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodására vonatkozóan végez ellenôrzést.

– Döntés született arról, hogy a megvételre felajánlott 024/3 hrsz-ú külterületi

Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
15/2015. (I.29.) határozata az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról
1. Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az
egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díját és a költségtérítéseket az alábbiak szerint állapítja meg:)
A Faluház és termei bérleti díjának mértéke:
1. a) A Faluház épülete és a hozzá tartozó udvari rész egésze
bérleti díja mértéke:
– 24 órás bérlet esetén: 30.000 Ft/alkalom,
– 36 órás bérlet esetén: 40.000 Ft/alkalom,
– 72 órás bérlet esetén: 50.000 Ft/alkalom.
b) A Faluház földszinti nagyterme bérleti díjának mértéke
minden megkezdett óra után: 2.000 Ft,
c) A Faluház emeleti (galériaterem, vetítôterem) helyiségei
bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után: 1.500
Ft,

– Helyi közúti hibára hivatkozva egy lakos gépkocsijában keletkezett kárának
megtérítését kérte önkormányzatunktól, mely igény elutasításra került.

d) A Faluház földszinten lévô klubszobája bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után 1.000 Ft.
e) A Faluház udvarának kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele (szaletli igénybevétele nélkül) minden megkezdett óra után 1.500 Ft
f) A Faluház udvarának kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele szaletli használatával együtt minden
megkezdett óra után 2.500 Ft
g) A Faluház szaletlijének kereskedelmi célú tevékenység
(árusítás) miatti igénybevétele (az udvar használata nélkül)
minden megkezdett óra után 1.000 Ft.
h) A Faluház udvarán lévô szaletli (nem kereskedelmi célú)
igénybevétele bérleti díjának mértéke 2.500 Ft/alkalom (beleértve a Faluház mosdóhelyiségeinek használatát is)
i) A Faluház udvarán lévô kemence használati díja 15.000 Ft/
alkalom (a kemence bérlésével igénybe vehetô a szaletli és a
Faluház mosdóhelyisége)., mely tartalmazza a használati díjat, a fûtôanyagot, és a kemence kezelôjének díjazását. A kemence igénybevétele esetén az 1. számú mellékletet kell alkalmazni.
j) Amennyiben a bérlô a Faluházat az 1. pont szerint fûtési
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idényben bérli, (október 15-tôl április 15-ig) a bérleti díjon
felül a gázmérôóra szerinti gázenergia fogyasztást a bérlet lejáratakor köteles teljes egészében megfizetni.
k) Amennyiben a bérlô fûtési idényben, 12 órát meghaladó
idôre bérli a Faluház bármely termét, azt egész napnak kell
számítani és a fûtési díjat is köteles megfizetni elôzôekben leírtak szerint.
l) Amennyiben a Civil Alapból támogatott (ingyenes Faluház használatra is jogosult) Civil szervezet a Faluházat 8 órát
meghaladó idôtartamra veszi igénybe, és fûtést is igényel, a
mérôóra szerinti gázmennyiség támogatási juttatásként kerül
feltüntetésre.
A Bérlô a bérleti díjon felül (térítésmentes igénybevétel esetén is) bruttó 500 Ft hulladék elhelyezési díjat is köteles megfizetni, melyhez a bérbeadó 1 db hulladékgyûjtô matricát biztosít. Amennyiben a Bérlônek több hulladéka keletkezik, mint
amennyi az 1 db hulladékgyûjtô matricával ellátott zsákba belefér, a többletmennyiségért zsákonként újabb bruttó 500 Ft
hulladék elhelyezési díjat kell megfizetnie.
A határozatban foglalt bérleti és hulladék elhelyezési díjakat a
használatba vétel elôtt Baracska Község Önkormányzata házipénztárába, készpénzben kell megfizetni.
A Faluház helyiségeinek (udvarának, szaletlijének) használatba vételére az 1. sz melléklet szerinti bérleti szerzôdés megkötése, a helyiségbérleti díj, valamint a napi iparûzési adó megfizetése után kerülhet sor.
A Faluház, illetve bármely helyiségének (udvar, szaletli, kemence is) használatba adása és vétele csak a mûvelôdésszervezôvel
történô elôzetes idôpont egyeztetéssel lehetséges az idôpont
ütközések elkerülése érdekében.
2. a) A Kozma Ferenc Általános Iskola (vagy szervezeti keretein belül mûködô SZMK., DÖK., stb.) és a Bóbita Óvoda
(vagy a szervezeti keretein belül mûködô SZMK., stb.) a saját rendezvényei megtartására évente egy alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a Faluház nagytermét, illetve a szükséges helyiségeket (a Kozma Ferenc Általános Iskolával közösen szervezett szüreti mulatság nem számít bele)
b) A térítésmentes használatra vonatkozó bérleti szerzôdés
megkötésére kizárólag az intézményvezetô jogosult.
3. A Civil Alapból, természetbeni támogatásként megítélt faluházi teremhasználatra a Támogatási Szerzôdésben foglaltak
az irányadók .
4. A Faluház igénybevétele esetén a helyiségeken és azok alapberendezésein kívül más eszközt nem bocsát a bérbeadó rendelkezésre (vetítôgép, cd lejátszó, magnó, számítógép, nyomtató, világosító berendezés stb.)
5. A Faluház termét ( a tagok számától függôen a nagytermet,
klubszobát, ill. emeleti termet) taggyûlés céljára évi két alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a helyi:
– Polgárôrség
– Sportegyesület
– Vöröskereszt
– SZEVASZ Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány
– Vál-Völgye Vadásztársaság
6. A Baracska, Templom u. 19. szám alatti étkezôhelyiség bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után 1.000 Ft.
Az étkezôhelyiség kizárólag osztálytalálkozó céljára vehetô
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igénybe.
7. A Faluház berendezései és felszerelései bérleti díjának mértéke:
a) Nem a Faluházban történô használat (elszállítás) esetén az
éttermi asztalok bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db,
b) Nem a Faluházban történô használat (elszállítás) esetén a
székek bérleti díjának mértéke: 120 Ft/db.
c) A tálalóedények és abroszok bérleti díja helyben történô
használat esetén: 180 Ft/fô, abroszok mosási díjának mértéke: 240 Ft/db.
d) Nem helyben történô használat (elszállítás) esetén:
– a tányér használat bérleti díja: 60 Ft/db,
– pohár használat bérleti díja: 36 Ft/db,
– az evôeszköz használat bérleti díja: 18 Ft/db,
– étel felszolgálására alkalmas tálalóedény használat bérleti
díja: 120 Ft/db
– az asztalterítôk bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db, mosási díja: 240 Ft/db)
d) A berendezések és felszerelések használatba vételére a 2. sz.
melléklet szerinti bérleti szerzôdés megkötése, valamint a bérleti díj megfizetése után kerülhet sor.
e) A térítésmentes használatba adás esetén is alkalmazni kell a
bérleti szerzôdés nyomtatványt.
8. A határozatban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
9. A bérbeadás lejártával történô visszavételezéskor hiányzó, sérült berendezéseket, felszereléseket, textíliákat a bérlô
a legutolsó beszerzési áron köteles megtéríteni.
10. Baracska Község Önkormányzata Képviselôt-testülete a
jelen határozat elfogadásával egyidejûleg a 237/2011.(VI.30.)
határozatát, (az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek , felszerelésének bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról),
a 123/2013.(IV. 25.) határozatát, (melynek címe megegyezik
az elôzô határozat címével),
a 160/2013.(V.30.) határozatát,( melynek címe szintén megegyezik az legelsô határozat címével),
a 207/2014.(IX.25.) határozatát ( a Faluház használati díjának felülvizsgálata, a Faluház felülvizsgálatát követô használatáról szóló tájékoztató, illetve tájékoztató a Faluház eddigi igénybevételébôl származó bevételek alakulásáról) visszavonja.
A határozat végrehajtásáért felelôs: a polgármester és a
mûvelôdésszervezô
A határozat végrehajtásának határideje: 2015. február 1. napjától folyamatos
Boriszov Zoltán sk.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
polgármester
jegyzô
Baracska, 2015. január 30.
Kivonat
Készült: Baracska Község Önkormányzata Képviselôtestületének 2015. január 29-én tartott ülésén készült
jegyzôkönyvbôl.
A kivonat hiteles:
Indruck Zoltánné sk.
jegyzôkönyvvezetô
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Baracska Község Faluházának Mûködési Szabályzata
A közmûvelôdési tevékenység helyi önkormányzati feladatait és ellátásának feltételeit Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 11/2013.
(VI.28.) rendeletében foglaltak szerint
látja el. A feladatellátás egyik színtere a
Faluház.
Neve: Baracska Község Faluháza
Címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 37.
Telefonszáma: 2 2 / 4 5 4 - 0 5 4 ;
30/5180587
E-mail: faluhaz@baracska.hu
Web: www. baracska.hu/faluhaz
A Faluház befogadóképessége: 150 fô.
Feladatellátástszolgáló helyiségei:
földszinten:
• elôtér
• nagyterem
• könyvtár
• klubszoba
• konyha
• raktár helyiségek
• mosdók
emeleten:
• galéria terem
• vetítôterem
• kézmûves mûhely
• mûvelôdésszervezôi iroda
• 2 társalgó sarok/játék sarok
• raktár
Az udvaron egy kemencével ellátott szaletli áll.
A Faluház nyitva tartása
• hétfô:
zárva
• kedd:
9.00 – 17.00 óráig
• szerda:
8.00 – 20.00 óráig
• csütörtök: 9.00 – 17.00 óráig
• péntek:
13.00 – 21.00 óráig
• szombat: 14.00 – 18.00 óráig
• vasárnap: zárva
Rendezvények alkalmával egyedi megállapodás szerint a nyitva tartás módosulhat.
A Faluház feladata
Baracska Község Önkormányzata,mint
fenntartó, a Faluházban biztosítja a
szabadidô kulturális célú eltöltéséhez, a
közmûvelôdési tevékenységek megvalósításához továbbá a szórakozáshoz szükséges közösségi színteret.
A Faluház
• A nemzeti ünnepek, jeles napok, évfordulók, községi ünnepek tartásának
helyszíne.

• Házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség
• Ellátja a könyvtári alapfeladatokat.
• Székhelye a Kidoboló szerkesztôbizott
ságának.
• Rendezvényeivel,
programjaival
közremûködik a helyi lakosság mûve
lôdési igényeinek felkeltésében valamint
a kulturális értékek közvetítésében.
(Mûvészet és népi hagyomány körébe
tartozó bemutatók, kiállítások, elôadói
délutánok, estek, találkozók, kézmûves
vásárok, stb.)
• Helyet ad az ismeretszerzô és terjesztô
elôadásoknak.
• Felkarolja az ifjúság hasznos idôtöl
tésére irányuló kezdeményezéseket,
lehetôséget ad a termeiben lebonyolítható versenyek, vetélkedôk megrendezésére.
• Helyet biztosít a helyi civil szervezetek és szervezôdések mûködéséhez,
taggyûléseik lebonyolításához. (A térítésmentes teremhasználat a Civil
Alap pályázati rendszerén keresztül
igényelhetô és vehetô igénybe.)
• Lehetôséget ad a kisebb közösségek,
csoportok alkalmankénti társas együttlétére, filmvetítésekre, kézmûves foglalkozásokra, népi hagyományok ápolására.
• A lakosság igénye alapján zenés-táncos szórakoztató rendezvényeket tart.
• Termei bérbe adhatók a közösségi térbe illô, igényes szórakoztató és kulturális programok, osztály-, családi- és baráti találkozók megtartására.
• Befogadja az egészséges életmódhoz
és a mozgásmûvészethez kapcsolódó
különbözô testnevelési és tánctanfolyamokat.
• Bérbe adhatja az érvényes képviselôtestületi határozatban feltüntetett berendezési tárgyait és edényeit.
• Igénybevétele esetén a hatályos jogszabályok alkalmazása kötelezô.
A könyvtár
A települési könyvtári ellátás biztosítását Baracska Község Önkormányzata a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtárellátási szolgáltatás feltételeit az Önkormányzat és a Vörösmarty Könyvtár között létrejött megállapodás tartalmazza. (A Megállapodás e
Szabályzat mellékletét képezi.)
• A könyvtári szolgáltató hely a Faluház
egyik földszinti termében található.
Mindenki által megközelíthetô és hasz-

nálható. Alapszolgáltatásai ingyenesek.
• 4 db számítógép áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére, melyeket a könyvtár
nyitva tartási idejében, a könyvtári szolgáltatással összefüggésben, információszerzés céljából lehet használni.
• A számítógépekre programot telepíteni csak a mûvelôdésszervezô-könyvtáros
engedélyével lehet.
• A számítógépek használata során tilos
a gép alapvetô beállításait megváltoztatni, erôszakot sugalló és pornográf objektumokat a képernyôn megjelentetni.
• A könyvtárhelyiségben tilos az étel- és
italfogyasztás, a hangoskodás.
A könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási ideje
• kedd:
9.00 – 13.00 óráig
• szerda:
14.00 – 18.00 óráig
• szombat: 13.00 – 17.00 óráig
A Faluház használata
• A Faluház programjait minden
érdeklôdô látogathatja és igénybe veheti szolgáltatásait. Kivételt képeznek a
zártkörû rendezvények, melyen a meghívottak vehetnek részt.
A belépôdíjas rendezvény látogatásának
elôfeltétele a jegyvásárlás.
• Az érdeklôdôk zavartalan mûvelôdése
és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas élet szabályainak megfelelô
kulturált magatartás a Faluház valamennyi látogatójának és az ott feladatot
ellátóknak is kötelessége.
• A Faluház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és
felszereléseinek anyagi felelôsséggel
történô használata, a tisztaság és rend
megóvása minden látogatónak érdeke és
kötelessége.
• A nem rendeltetésszerû használatból
eredô, illetve a szándékosan okozott
kárt annak okozója köteles megtéríteni.
• A házirend szabályait szándékosan
megsértôket, rongálókat, az emberi
együttélés normáit be nem tartó egyéneket a mûvelôdésszervezô javaslatára a
fenntartó eltilthatja a Faluházi programok látogatásától.
• 6 éves kor alatt a Faluház kizárólag
kísérôvel látogatható, az itt tartózkodás
ideje alatt a kísérô felelôs a gyermek felügyeletéért.
• Minden idelátogató és az épületet, annak berendezését, felszerelését rendeltetésszerûen használó, az
emberi együttélés alapvetô szabályait betartó személy joga, hogy a Faluház
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mûködésével összefüggô észrevételeit,
panaszait a fenntartóhoz eljuttassa.
Feladatellátás személyi feltételei
• A kulturális és közmûvelôdési programok szervezéséhez, a könyvtárosi és az egyéb Faluházi feladatok ellátására az önkormányzat 1 fô fôállású
mûvelôdésszervezôt foglalkoztat heti
40 órás munkaidôben. (Munkarendjét a
munkaköri leírás tartalmazza.)
• Az önkormányzat – amennyiben
lehetôsége van rá – közösségi munkást/

munkásokat foglalkoztat, aki/akik segítik a Faluházi feladatellátást.
• A takarítási, kisebb karbantartási
munkálatok ellátása az önkormányzat
fizikai alkalmazottaival, közfoglalkoztatottaival történik.
A Faluház gazdálkodása
• A Faluház tevékenységével kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat a
Baracskai Polgármesteri Hivatal látja el.
• A Faluház költségvetésének elkészítéséhez a mûvelôdésszervezô javaslatot

2015. március

tesz.
• A Faluház költségvetését Baracska Község Önkormányzat Képviselôtestülete hagyja jóvá.
A Mûködési Szabályzat hatálybalépése
A Mûködési Szabályzat Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
jóváhagyásával 2015. február 1-jén lép
hatályba és visszavonásig érvényes.
Baracska, 2015. február 2.
Boriszov Zoltán
polgármester

Alpolgármesteri sorok

A magyar zászló és címer napja március 16.
Elôdeink 1848. március 23-án fogadták el a nemzeti színrôl és az ország címerérôl szóló XXI. törvénycikket, amibôl kiindulva határozott
Országgyûlésünk a magyar zászló és
címer napjáról. Ezen a napon nemzeti
összetartozásunkat jelképezô szimbólumainkra irányul a magyar társadalom
figyelme.
Magyarország Alaptörvénye
I) cikk
(1) „Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Elsô mezôje vörössel
és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak
arany koronás kiemelkedô középsô részén ezüst kettôs kereszt. A pajzson a
magyar Szent Korona nyugszik.
(2) Magyarország zászlaja három,
egyenlô szélességû, sorrendben felülrôl
piros, fehér és zöld színû, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erô, a
fehér szín a hûség, a zöld szín a remény
jelképe.”
Az Országgyûlés 44/2014. (XII.17.)
OGY határozata a magyar zászló és címer napjáról
1. „Az Országgyûlés, fejet hajtva mind-

1.

azon emberek, közösségek és emlékük
elôtt, akik a zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a
magyar nemzetért, vagy a zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettôl
vezérelve, megbecsülésének kifejezése
érdekében a nemzeti színrôl és ország
címerérôl szóló 1848. évi XXI. törvénycikk elfogadásának emlékére, március
16. napját a magyar zászló és címer napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyûlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal elkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális örökségünk részét képezô magyar
zászló és címer megbecsülésének kinyilvánításaként 2015. március 16. napjától
kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek között ünnepelje meg.”
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirôl a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik.
A törvény kimondja, hogy „Magyarország zászlaja Magyarország hivatalos állami jelképe és egyben a magyarság egyik nemzeti jelképe. A hivatalos
állami és polgári zászló három egyenlô

2.

szélességû, piros, fehér és zöld vízszintes sávból áll.”
A törvény meghatározza,
– hogy a nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját katonai tiszteletadással
fel kell vonni az Országház elôtt,
– melyek azok a középületek, központi államigazgatási szervek, más állami
szervek, helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó, feladatellátás során használt intézményi épületek, melyeken vagy elôtte állandó jelleggel ki kell tûzni a zászlót, illetve fel kell
vonni a lobogót,
– melyek azok az esetek, mikor fel kell
lobogózni a közterületeket,
– mely esetekben megengedett a címer
és zászló használata.
A törvény kimondja azt is, hogy a címer és a zászló (lobogó) használata során mindenki köteles megôrizni azok tekintélyét és méltóságát.
Az idézett törvény a címer használatára jogosultakról, a tevékenységek jogosultjairól továbbá a címer elhelyezésének módjáról is rendelkezik. Kiemeli, hogy a köztársasági elnök a két angyallal mint pajzstartóval ellátott, a miniszterelnök a cserfaággal és olajággal

3.
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övezett címer használatára is jogosult.
A nem állami szervek miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a feladatkörükben kiadott okiratokon a címert és a címeres körbélyegzôt kötelesek használni.
A kokárdáról
A magyar kokárdát március 15-én, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetét jelentô pesti forradalom
évfordulóján szokás viselni. A kokárda viselôi azt kívánták/kívánják látható
módon közölni, hogy viselôje a magyar
forradalmi eszméket magáénak tudja.
A magyar hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei Petôfi Sándor és
Jókai Mór szerelmeiktôl, Szendrey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kaptak
nemzetiszínû kokárdát a forradalom estéjén, akik azt a kabátjuk mellrészére

tûzték, a szív felöli oldalra.
A magyar kokárda (szalagrózsa) körbehajtott nemzeti színû szalagból készül,
kívülrôl befele olvasva adja ki a nemzeti: piros-fehér-zöld színeket.
Ha körbenéztünk az elmúlt évek március 15-i megemlékezésein, a kokárda
viselésének alább bemutatott, többféle
formáját láthattuk.
1. A történelmi magyar kokárda
2. Az elterjedt, általánossá vált kokárda,
a magyar pántlikás kokárda
3. Az úgynevezett „hajlított kokárda”, a
szalagkokárdahal
Történészek körében sokáig vitatott
volt, ha kokárdát készítünk, a zászló mely színe kerüljön középre. Aztán megszületett a magyarázat a helyes
használatra:
A vízszintes sávozású zászlókból képzett kokárdák a természetes logikát kö-
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vetve alakultak ki. A vízszintes sávozású
nemzeti zászlók színeit mindenki a világon felülrôl lefelé olvassa és nem fordítva. Ebbôl következôen alakultak végül
ki a háromsávos zászlókból képzett kokárdák felségjelzései, vagyis a felsô szín
kívülre, az alsó szín pedig középre.
Baracskán a nemzeti ünnepek községi ünnepségeinek színhelye a Faluház,
ezért ezen alkalmakkor annak közelében a Kossuth utcát lobogózzuk fel. Bízom benne, hogy fenti sorokat elolvasva azok is átérzik a magyar zászló becsületének jelentôségét, akik eddig ismeretlen célból minden alkalommal eltulajdonítottak néhányat a kirakott zászlókból, melyek pótlása a községi költségvetést terheli.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Ö n ko r m á n y z at i r EN D ELET

Pályázati kiírás
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete által – az Önkormányzat a 2015 évi költségvetésében – 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet – létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére PÁLYÁZATOT ÍR ki a Képviselôtestület a 10/2015.(I.29.) határozatával elfogadott, „ A civil szervezetek támogatásáról szóló” szabályzatában (továbbiakban:
Szabályzat) foglaltak alapján.
A hivatkozott Szabályzat megtekinthetô Baracska Község önkormányzata www.baracska.hu elnevezésû honlapján, Baracska
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.), illetve a KIDOBOLÓ c. helyi önkormányzati lap 2015. márciusi számában.
A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyû civil szervezetek,
szervezôdések számára, azok helyi mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
Az Alap keretösszege: 2.500.000
Ft., azaz Kettômillóötszázezer forint.
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2015.
március 10. (mely határidô elmulasztása jogvesztô)
A pályázatot benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidôben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében
foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.
A pályázat elbírálásának rendje: a Pályázatokat Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követô képviselôtestületi ülésen történik.
A pályázat eredményérôl történô értesítés idôpontja, módja: A
képviselô-testület döntését követô 3 munkanapon belül, írásban. A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat
Támogatási szerzôdést köt.
A Támogatási Szerzôdés megkötésének idôpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követô 8 napon belül.

A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerzôdés aláírását
követôen, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben történik.
A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás
rendjének alapvetô szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási megállapodásban rögzített határidôn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a
Pénzügyi,- Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.
Egyéb elôírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstôl számított két éven belül – az a civil
szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában
megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási
szerzôdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérôen
használta fel,
c) zerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidôben
teljesítette.
Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás
csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
Baracska, 2015. február 17.
Boriszov Zoltán sk.
polgármester
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Magyar Kultúra Napja

Hagyományteremtô céllal Baracskán idén emlékeztünk meg
elôször a Magyar Kultúra Napjáról, mely január 22-én van.
Ebbôl az alkalomból január 24-én kézmûves foglakozással,
vetélkedôvel vártuk a faluházba a helyi rendezvényre látogatókat. A megemlékezést délután 6 órakor a Baracskai Dráma Klub irodalmi elôadása zárta. A mûsor fonalát az alkalom
szülte „Himnusz” adta, és természetesen a költô, akitôl származik, Kölcsey Ferenc. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak. A jövôben még több programot
tervezünk az ünnepség keretében.

Sakk szakkör

Várom azon sakkszeretôk jelentkezését, akik szeretnének
klubszerûen, rendszeresen sakkozni. Erre lehetôséget nyújtunk
a Faluház berkein belül a klubszobában, szerdánként 16:00 és
18:00 között. Jelentkezni személyesen a faluházban lehet.

„Húsvétváró” kézmûves foglakozás

Március 26-án, 16:00 órától „Húsvétváró” kézmûves foglakozást szervezünk a Faluházban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.

Községi Könyvtár

Amint arról korábbi írásunkban már beszámoltunk, a Községi könyvtár állománya nagyobb szelektáláson esett át, azonban sok új könyvvel is gyarapodott – köszönhetôen a Megyei
Könyvtárnak – az elmúlt évben.
Idén is több ütemben tudjuk bôvíteni majd az állományt és
várjuk az olvasni vágyókat. Továbbá programokat is kívánok
nyújtani (szervezni) a könyvtárba látogatóknak.

Indul a „Teadélelôtt”

Minden kedden 9 órától várunk egy teázásra olyan nyugdíjas érdeklôdôket, akik szeretnének olvasgatni, sakkozni, netán
társasjátékozni vagy csak egy jót beszélgetni. ELSô ALKALOM március 17-én délelôtt 9:00-12:00 között lenne.

Költészet napja (április 11.)

A Képviselôtestület által elfogadott éves rendezvényterv tartalmaz lehetôséget „Könyvtári estek” szervezésére is, így például
a „Költészet Napja” (ápr.11) alkalmából fogunk majd elôadót
meghívni. Bôvebb információt késôbbi számban fogunk majd
közzétenni.

További naprakész információ könyvtárunkról az alábbi linken érhetô el:
https://www.facebook.com/pages/Baracska-Községi-Könyvtár/1737516429806105
Kupi Gábor , mûvelôdésszervezô, könytáros
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Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
2014. november 29-én megkezdôdött
Egyházunkban a Szerzetesek Éve.
Hálával gondolunk azokra a szerzetesekre, akik a rendek feloszlatása után, a
szétszóratás nehéz éveiben is hûségesek
maradtak hivatásukhoz. Szenvedésükbôl,
példaadásukból számos hivatás fakadt,
mind a szerzetesi, mind a családi életben.
Február 2-a, Gyertyaszentelô Boldogas�szony napja egyben a szerzetesek ünnepe
is. Ezen a napon ünnepi szentmise volt az
egyházmegye szerzeteseivel Székesfehérváron a bazilikában.
A házaspároknak meghirdetett „Szeretetkaland” internetes házasságmegerôsítô
játék záróeseménye volt a székesfehérvári egyházmegye szervezésében tartott
farsangi bál. Ezen az alkalmon tartották

nagyböjt elôtti mulatságukat az ifjúsági
közösségekbôl érkezô fiatalok is, a Szent
István Mûvelôdési Házban. A bált Spányi
Antal megyés püspök nyitotta meg és áldását adta a fiatalokra, a házasokra egyaránt. A farsangon néhány baracskai fiatal és házaspár is részt vett.
Február
18-án,
hamvazószerdával
megkezdôdött a nagyböjt. Ezen a napon a hamvazkodás szertartásával (a
pap hamuval keresztet rajzol a hívek
homlokára) emlékeztünk a földi élet
mulandóságára. Erre az idôszakra Ferenc pápa a közömbösségrôl írt az
„Erôsítsétek meg a szíveteket a közömbösség globalizációjával szemben” c. üzenetében. Teljes terjedelmében a templomi
hirdetôtáblán olvasható.

Hamvazószerda elôtti vasárnapon a betegek szentségét szolgáltatta ki Tóth
Béla atya az idôseknek, betegeknek. Boros Zoltán atya pedig gyóntatott. Azokhoz, akik pedig már nem tudnak eljönni
szentmisére, Béla atya továbbra is készségesen elviszi a betegek szentségét. Kérjük
a hozzátartozókat, hogy jelezzék a betegek igényét!
Nagyböjtben péntekenként 17.45-kor
kezdôdôen keresztúti elmélkedés van
templomunkban, melyre szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne lelkileg készülni a feltámadás ünnepére.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Ó v o da i h í r e k

A téli ünnepkör elmúlt jeles napjai,
hagyományai óvodánkban
Az év utolsó hónapja a december, az óvodában is várakozással teli. Ebben az idôszakban
meghitt, ünnepi hangulatú
mesékkel, történetekkel, dalocskákkal, csendes, egyszerû
játékokkal teltek napjaink.
Természetesen a gyermekek
nagy izgalommal várták a Mikulás érkezését. A kérdés csak
az volt, hogy ha nem esik a hó,
akkor mivel jön? Mert a szán
csak a havon csúszik! Persze
hó nem esett, de azért a Mikulás december 6-án két lábon,

jó nagy puttonnyal megérkezett. A kicsik megilletôdve, a
nagyobbak a viszontlátás örömével fogadták. Gyümölccsel,
süteménnyel és meleg kakaóval kínálták.
A Mikulás zsákja pedig mit
rejtegetett? „Mindenféle földi jót, dundi diót, mogyorót!”
Mi, óvó nénik ezen a napon
bábjátékkal kedveskedtünk a
gyermekeknek.
Évek óta hagyomány óvodánkban a karácsonyi kézmû
ves délután. December 12-én,

délután 5 órára vártuk vis�sza a gyermekeket szüleikkel,
nagyszüleikkel, testvéreikkel.
Az érdeklôdôket különbözô
kézmûves tevékenységek várták. Lehetett készíteni csutkából, rongyból pólyás babát,
hozzá pedig papírból bölcsôt.
A másik asztalnál karácsonyi
hangulatú lámpást, míg a harmadik helyen felfüggeszthetô
angyalkát készítettek. Természetesen, mivel négy csoportunk van, a negyedik asztal is
benépesült. A szorgos kezek

egymás után gyártották a fonal angyalkákat, és díszítették
a papírfenyôket.
Közben a dajka nénik gyümölcsteával, aszalt gyümölcsökkel és a gyermekek által
sütött mézeskaláccsal kínálták
a kedves vendégeket. Bátran
mondhatjuk, hogy kellemesen
elfáradva tértünk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülôk, hozzátartozók, ismerôsök mindennemû
segítségét!
Szeles Imréné Judit néni

idoboló
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Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot…

A téli ünnepkör utolsó, lezáró
szakaszának egyik kedves eseménye a farsangi mulatság. A
farsang a vízkereszttôl hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idôszak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemeztek. Jellegzetessége, hogy alapvetôen a gazdag néphagyományokra épül.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. A hamvazószerdával beálló böjti
idôszak elején, az elsô böjtös
nap utáni csütörtökön még el
lehetett fogyasztani a farsangi maradékot. A bôséges étkezés mellett voltak kifejezetten
farsangi ételek, például a fánk
vagy a rétes, melyeknek mágikus erôt tulajdonítottak. Ez a
farsangvasárnaptól húshagyó
keddig tartó utolsó három
nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúz-

tató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Riói, Velencei karnevál), a palóc eredetû télbúcsúztató kiszehajtást, Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a
mohácsi busójárást.
Ezek az események következtek nálunk is óvodánkban.
Már a nagy nap elôtti héten
lázas készülôdésbe fogtunk,
hogy feldíszítjük, kicsinosítjuk csoportszobáinkat, a mulatozásra alkalmas tornaszobánkat. Igen ám, de közbeszólt az influenza, s más egyéb
betegségek, így aztán nagyon
kevés kisgyermekkel tudtunk
nekifogni a munkálatoknak.
Azért lassan készültek a bohócos rajzok, a csodálatos bohóc
ablakdíszek, s közben fülünkbe mászott „A vidám legény
a bohóc” kezdetû versike, s
persze énekeltük az „Itt a farsang, áll a bál; Szép jó napot,

nénik, bácsik, gyerekek; A, a,
a, a farsangi napokba” nótáinkat. Sok-sok mesét hallgattunk meg az óvó nénik jóvoltából: „Az aranyszôrû bárány;
A csillagszemû juhász” és sok
más tréfás alakoskodó, medvetáncoltató meséket hallhattak a gyermekek.
Farsang elôtti napon pedig a
soproni Habakuk bábszínház
„Tücsök és a hangya” címû
elôadását láthatták az óvodások, amely nagyon igényes
eszközökkel, díszlettel és interaktív elôadásmóddal vonta be a szerepelni vágyókat az
elôadás fergetegébe.
Február 13-án, péntek reggel pedig szinte minden kisgyermek jelmezt öltött magára és vidáman tetszelegtek a
különbözô maskarákban. Készítettünk róluk egyéni és csoportképeket is, melyeket az
aulában is szemügyre vehettek a késôbbiekben szüleikkel
együtt. Tízórai után kezdôdött
az igazi meglepetés számukra, hiszen a tornaszobába belépve egy királyi palota kellôs
közepébe csöppentek. Ugyanis régi, jól bevált szokás óvodánkban, hogy farsangkor az
iskolába menô gyermekek vállalkozó szellemû szülei egy
aranyos mesét adnak elô a kicsiknek. A történet fôleg a kisebbeknek még új volt, de a
nagyok közül már nagyon sokan hallották „A csillagszemû
juhász történetét”.

Elôzô napokban titokban, esténként próbáltak megbirkózni a szülôk a kellékek beszerzésével, a szerepek begyakorlásával, a színpadi bejárással,
a történet feldolgozása közbeni akadályok leküzdésével.
A díszlet, a helyszínek elkészítéséhez hozzájárult a leleményesség, mindenki igyekezett
a legjobb ötletével, no meg az
otthonról elmozgatható eszközökkel teljessé tenni a meglepetés sikerességét.
A gyerekek már a mese elején együtt énekeltek a juhászlegénnyel és izgatottan várták a tömlöcbeli megpróbáltatásokat, melyet sikeresen túlélt a csillagszemû. Aztán képzeletben elkalandoztak a hintón utazó tüsszentôs királlyal
az ezüst erdôbe, arany várhoz,
gyémánt tóhoz és a mese végén együtt mondták az újdonsült királlyal, hogy „Adj isten
egészségére!” A mese végén a
tetszést kifejezô tapsözön alatt
a szereplôk felsorakoztak a
gyermekek elôtt és együtt fogyasztották el a finom vendégváró-vendégmarasztaló süteményt, majd saját csemetéjükkel táncra perdültek a Kolomposok csalogatójára.
A mulatság után következett a
télbúcsúztató kiszehajtás, a tavaszvárás.
Jer, jer, kikelet, seprûzd ki a hideget!
Ereszd be a meleget, didereg-
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tünk eleget.
Fuss el Február, süss fel napsugár!
Szellô kerekedj, langyos esô
cseperegj,
árpa, búza, kukorica cseperedj!
Idén az Alma csoportos gyermekek készítették el a papírból, szalmából, s különbözô
rongydarabokból a kice-vicét,
majd hangoskodással, zajkeltéssel, rigmusokkal vittük végig azt a csoportokban az eseményt megelôzô napokban.
Haj ki kisze haj, gyûjj be sódar
gömböce!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget.
Haj ki kisze, haj, gyûj be sódar
gömböce!
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Megbeszéltük a gyerekekkel,
hogy miért és mibôl készült el
ez a bábu, mindenki megfoghatta, megtapogathatta, majd
a betegségeket, a hideget, a
rosszaságot mindenki „rádobhatta”, ráolvashatta a kiszebabára. Aztán jól felöltözve kivittük a KRESZ pályára a kiszét és versekkel, énekszóval
búcsúztatva elégettük azt.

A finom ebéd után, mely mi
is lehetett volna a Tavaskert
Fogadó szakácsai jóvoltából,
mint farsangi fánk, mindenki
elpilledten, de annál nagyobb
élményekkel tért haza, illetve ágyikójába, s pihente ki az

aznapi fáradalmakat. Nagyon
örömteli volt ez a péntek 13,
reméljük jövôre is együtt ünnepelhetjük a „farsang farkát”!
Kupiné Böcsödi Ildikó

Kisze,
kisze,
szalmából,
perzselôdj a lángoktól!
Vörös táncban hamvadj el, nekünk most már tavasz kell!
„Ég a kisze, lánggal ég, bodor
füstje felszáll.
Tavaszodik kék az ég, meleg a
napsugár.
Mire füstje eloszlik, a hideg
köd szétfoszlik, mindjárt kitavaszodik.

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 óra között.
Elôtte telefonos egyeztetés javasolt...........................(22) 569-280

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
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

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

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

Faluház

Impresszum

Mûvelôdészervezô: Kupi Gábor..............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 10–12 óra, illetve 14–18 óra között
elérhetô a Faluházban.

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: április 15. | Várható megjelenés: április 24.
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Egészségügy
Orvosi ügyelet
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.

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

Fogorvosi rendelô
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.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: március 7., 8., 28., 29., április 18., 19
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: március 14., 15., április 4., 5.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: március 1., 21., 22., április 11., 12.,
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Kajászó
Hétfô
Szerda
Péntek

7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól

9.00-tôl elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek

14.00-tól
9.00-tól
9.00-tól

15.30-tól elõjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek

Üzemorvosi vizsgálat elôzetes bejelentkezés után...... (20) 9339-487
Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Körzeti ápolónô
Lukácsné Kovács Andrea
Körzeti ápolónô

MAYERMED Kft., Baracska, Hunyadi u.12.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Bejárat az épület jobb oldala mellett, az udvar felôl!

Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Kiegészítô vizsgálatok		
Rendelés
(injekciók, labor, EKG,
gyermekeknek
felnôtteknek
eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
12–14
14–16
Kedd
7–8
10–11
8–10
Szerda
12–13
13–14
14–16
Csütörtök
7–8
10–11
8–10
Péntek
7–8
9–11
8–9
Kérjük a rendelési idô betartását!
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés ÉvaTárczy Viktória
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt...............................(30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

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

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 polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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

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

