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POLGÁRMESTERI SOROK

Tájékoztató az aktuális óvodai, önkormányzati
és egészségügyi eseményekrôl
Tisztelettel köszöntöm a Kidoboló Olvasóit! Régen jelentkeztem a polgármesteri sorokkal, mivel nem voltak olyan aktuális híreim, amelyekrôl Önöknek beszámolhattam volna. Az elmúlt hetekben azonban több olyan esemény is történt mind pozitív, mind negatív irányban, amelyekrôl szeretném Önöket tájékoztatni.
A képviselô-testület folyamatban lévô
ügyeit tekintve továbbra is küzdünk azért,
hogy önkormányzatunk hitelt kaphasson, hiszen csak ez az egy megoldás nyújt
lehetôséget ahhoz, hogy a már beígért útépítési, útjavítási munkákat el tudjuk végezni. Bízom abban, hogy elôbb-utóbb a
kitartásunk meghozza az eredményt és
támogató döntést kapunk a hitelfelvétellel kapcsolatban.
A tavasszal pályáztunk az óvoda
bôvítésére (egy csoportszobával szerettük volna az épületet megnagyobbítani)
de a pályázatunk sajnos nem nyert támogatást. Hosszútávon egyelôre nem is tudni hogyan lesz kezelhetô az a probléma,
hogy egyrészrôl a meglévô épületnagyságnak megfelelô számú gyermeket vehetünk csak fel, másrészrôl kötelezik az
intézményt a 3 évet betöltô gyermekek
felvételére. Jelenleg is van egy benyújtott pályázatunk, amely szintén az óvodát
érinti. Ennek a pályázatnak a nyertessége esetén az óvoda régi tetôszerkezetének
a cseréjét, külsô hôszigetelését és a régi
nyílászáróinak a cseréjét végeztetnénk el.
Ez év tavaszán döntött arról a testületünk, hogy megpróbálja úgy átalakítani a falu központját, hogy annak olyan
arculata legyen, amely arculatot azután
a település már meglévô vagy leendô intézményeinél, területeinél érvényesíteni
lehet. A koncepció készítése során mérvadónak szántuk a Faluház épületét, hiszen ennek az intézményünknek a külsô
megjelenése mintegy követeli magának a
hasonló jellegû építészetet. Az új arculati
elemeknek megfelelôen elsô lépcsôben a
szabadtéri színpad kerül megtervezésre.
Nem véletlenül hangsúlyozom a színpad
megtervezését elsôdlegesen, mivel várhatóan az elkövetkezendô idôszakban
pályázati források nyílnak meg a közösségi terek fejlesztésére. Így egy már
meglévô engedélyes és költségvetéssel
rendelkezô épületre könnyebb pályázatot benyújtani, mint utolsó pillanatban

kapkodva összekreálni valamit. Az épület látványterve, amelyet láthatnak itt a
helyi újságunkban, kisebb-nagyobb mértékben még változhat, hiszen a statikai
szakvélemény az elképzelést befolyásolhatja. Az épület maga egy faszerkezetes deszkaborítású építmény, amelynek
tetôfedése natúr cserép és antracit színû
fémlemez. A színpadtér eleje 13, hátulja
7 méter széles lenne, a szabad színpadnyílás pedig 3,8 méter körül várható.
Ezen építési stílust fogják képviselni az
idei évben már megvalósuló helyi buszmegállók, illetve a késôbbiekben kialakítandó fedett piac. Ezen elképzelésünkbe csak az rondíthat bele, ha nem sikerül a hitelfelvételt elérnünk, mert akkor
az önkormányzat szabad pénzeit az utak
fejlesztésére kell fordítani. Az utóbbi
idôk eredménye, hogy sikerült a Faluház
udvarának egy részét térkôvel ellátni,
amellyel további jelentôs lépést tettünk
az épület és környékének kihasználhatósága irányába. Kérem Önöket, hogy a
Faluház udvarába gépjármûvel ne hajtsanak be és a rendezvények alkalmával az
épületnek úgy külsô, mint belsô állapotára vigyázni szíveskedjenek!
Bár a fôcímben nem említettem, de szeretnék 2 mondatot újból a helyi autóbusz közlekedéshez fûzni. Az idei év januárja óta több okra visszavezethetôen
kedvezôen változott az önkormányzat által a szolgáltatónak fizetett vállalkozói díj. A sûrûbb ellenôrzéseknek,
autóbuszvezetô váltásoknak és a javuló
állampolgári fegyelemnek köszönhetôen
januártól mintegy 200 ezer forinttal
csökkent az említett vállalkozói díj havi
nagysága. Köszönet mindazoknak, akik
ehhez hozzájárultak, akár csak úgy, hogy
megvásárolták a menetjegyüket.
Az elmúlt egy hónapban jelentôs változás történt az egészségügyi ellátás területén és mivel többféle mendemonda kapott szárnyra, ezért egy kicsit hosszabban
szeretném Önöket az eseményekrôl tájékoztatni.
Az alapellátás körébe nem tartozó
vér- és vizeletminta vizsgálatát eddig a
Centrumlab Kft. végezte a százhalombattai Városi Rendelôintézetben. A százhalombattai intézmény és a Centrumlab
Kft. között a szerzôdés számunkra eddig
ismeretlen okok miatt felbontódott és így
a Martonvásári Járás valamennyi telepü-

lése ebben a tekintetben ellátatlan maradt.
Jelenleg a következô megoldás látszik kirajzolódni: Martonvásár és Baracska közösen fogja a levett vér- és vizeletmintákat a székesfehérvári Szent György Kórház és Rendelôintézet laboratóriumába
szállítani, a Rendelôintézet által megszabott napokon. A szállítási költségek a két
önkormányzatot fogják terhelni. Mivel
a székesfehérvári laboratórium a napok
mellett a beszállítható vérminták számát
is meghatározta, ezért elôfordulhat, hogy
a háziorvos több szempont mérlegelése
után azt fogja javasolni, hogy a beteg ne
várjon az itteni vérvétel lehetôségére, hanem saját maga kérjen idôpontot és utazzon be a székesfehérvári laboratóriumba.
Baracska község a jelenlegi két körzetre vetítve hetente maximum 25 vérmintát szállíthat be. (Természetesen ez a két
körzet között differenciáltan megosztva.)
Vállalkozó háziorvosaink ezután is a vizsgálati anyag levételéért – természetesen
nyugta ellenében – anyagi ellenszolgáltatást kérhetnek. Amennyiben Önök ezzel a lehetôséggel nem kívánnak élni, úgy
szintén marad a székesfehérvári laboratóriumban történô mintaadás.
Ezen tájékoztató megírásakor még a
konkrét beszállítási napokra az egyezség nem született meg, ezért azokról tájékoztatást adni nem tudok. Várhatóan
az újság olvasásakor már ismertek lesznek a mintaadási napok, amelyeket az orvosi várótermekben fogunk kihelyezni.
Elô fog fordulni a csökkentett mintavételi létszám miatt, hogy valaki, valakik nem
tudják helyben ezt a szolgáltatást igénybe
venni, de higgyék el ezek rajtunk kívülálló okok. Az orvosoknak pedig meg kell
hagyni azt a döntési szabadságát, hogy
tudása, a beteg állapota, és lelkiismerete
szerint döntsön arról, hogy ki az, akitôl
vesz vérmintát és ki az, akitôl nem.
Nyár van, megkezdôdött a szünidô. Egyre több gyermekkel találkozunk a település útjain, játszóterén, parkjában.
Kérek mindenkit, akinek gyermeke van,
világosítsa fel a nyár veszélyeire. Természetesen, aki nem érintett azokat is arra
kérem, hogy figyeljenek rájuk!
Mindenkinek, akinek lehetôsége lesz rá
jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok!
Boriszov Zoltán
polgármester
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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
A június 4-én megtartott rendkívüli ülésen a képviselôkön kívül jelen volt a
Martonvásári Járási Hivatal vezetôje,
Dr. Koltai Gábor úr. A rendkívüli ülés
összehívása határidôs pályázati döntések
sürgôssége miatt történt.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselô-testülete útján pályázatot nyújt be a kötelezô önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása pályázatra. Ezzel a pályzattal a
helyi óvoda fejlesztését kívánjuk megvalósítani, de a pályázat csak a fenntartón
keresztül nyújtható be. Nyertes pályázat
esetén a szükséges önerôt önkormányzatunk biztosítja.
– Módosításra került a háziorvosi körze

tekrôl szóló 12/2013. (VI.28.) önkor
mányzati rendelet és ebbôl következôen a
háziorvosi Feladatellátási Szerzôdés módosítása is megtörtént.
– Megszavazta testületünk a Faluház udvarán végzett építési pótmunkákhoz
szükséges összeget, valamint a parkosítási összeget.
– Elfogadásra került az önkormányzat és
az OTP Bank Nyrt. közötti hitelszerzôdés
tervezet és felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a Magyar Államkincstáron keresztül szerezze be a Kormány engedélyét a hitelfelvételhez.
– Döntés született arról, hogy az idei évben is megköti önkormányzatunk az
Együttmûködési Megállapodást az Agárdi Pop Stranddal.
– Módosításra került a Képviselô-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzata,

melyben rögzítésre kerültek a kormányzati funkciók.
– Testületünk azt a döntést hozta, hogy
nem vesz részt az óvodai konyha fejlesztésére és felújítására vonatkozó pályázaton. (A pályázat benyújtása ellen szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József,
Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia. A pályázat benyújtására szavazott: Dr. Mayer András.)
– Egyhangúlag döntött testületünk arról,
hogy a Pénzügyi Kerethez a belvízelvezetéssel és közvilágítás kiépítésével kapcsolatos fejlesztés megvalósításához nyújt be
pályázatot. A Pénzügyi Kerettôl igényelt
kölcsön összege 2.250.000,- Ft-ban került megjelölésre.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTETI SOROK

Jeles napok – helyi események
Június és július hónap bôvelkedik a jeles napokban, ezért
képviselô-testületünk úgy határozott, hogy a Pedagógus nap, a
Köztisztviselôk és kormánytisztviselôk napja, a Magyar egészségügy napja és a Védônôk napja alkalmából közös ünnepségen
köszönti a településen feladatot ellátó érintetteket.
A rendezvényre június 8-án délután a Faluházban került sor. A
bensôséges ünnepségen Bagdi Zsófia 8. osztályos tanuló szavalata után Baracska Község Önkormányzata részérôl Boriszov
Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte munkájukat és elismerését fejezte ki helytállásukért a
különbözô szakterületen dolgozóknak. Külön köszöntötte a jubilálókat, a 25 éves közalkalmazotti jogviszonyt elért Vranekné
Járányi Csilla pedagógust és Rehus Éva védônôt.
Gózonyné Szekeres Ildikó, a martonvásári tankerület igazgatója a pedagógus elhivatottságról szólt köszöntôjében, majd
Kárpáthegyi Józsefné, a Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatója és Némethné Keszthelyi Andrea a Szent László Völgye
– Bóbita Óvoda intézményvezetôje köszönte meg kollegái munkáját.
Ezt követôen terített asztal mellett folytatódott az ünneplés.
Mivel szinte minden szakterületnek más a fenntartója, munkáltatója, ritkán adódik lehetôség a közös találkozókra, így a rendezvény megfelelô alkalom volt a másik intézmény dolgozóival való ismerkedésre és a megjelent nyugdíjasokkal történô beszélgetésre.
Köszönetemet fejezem ki azoknak a kedves szülôknek és egyéb
segítôknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Május 30-án az Árpádnemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves
Közhasznú Egyesület tartott tradicionális íjászversenyt. A 8 kategóriában meghirdetett versenyre már 6 éves kortól lehetett
nevezni. A verseny megrendezése azon az önkormányzati területen történt, melyet képviselô-testületünk 2015. március 1.

napjától határozatlan idôtartamra adott térítésmentes használatba az Egyesületnek íjász edzések, versenyek, bemutatók megtartására, továbbá kutyakiképzô és oktatótevékenység folytatására, hagyományôrzô és egyéb foglalkozásokra.
A terület a posta mögötti füves, fás, bokros rész, az egyik oldalon a Kis-kanális a másik oldalon a gyalogos út határolja. Az
írásba foglalt Megállapodás szerint az Egyesület köteles a területet tisztán és rendben tartani. Aki a verseny elôtti idôszakban
arra járt láthatta, hogy az Egyesület tagjai és támogatói sokat
dolgoztak annak érdekében, hogy a terület alkalmas legyen az
íjászat gyakorlásához, a verseny lebonyolításához. Elvégezték a
bozótgyérítést, lekaszálták a füvet, összegyûjtötték a nyesedéket. Egy jól átlátható, az íjászat gyakorlásához megfelelô pályát alakítottak ki. A verseny napján jó célt szolgáltak az árnyas
fák, melyek fôleg a viseletben érkezô versenyzôknek nyújtottak
némi védelmet a nagy melegben. A rendezôk gondoskodtak a
különbözô nehézségû célok körüli védelemrôl, a nézelôdôknek
lehetôségük volt betekinteni a felállított jurtába is. Több helyi
gyermeket is vonz az íjászat, akik szorgalmasan gyakorolnak, és
kitartó munkával sikeres szereplôi lehetnek a különbözô íjász
versenyeknek.
Június 6-án a Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, a Baba-Mama Klub és a Keresztény Családok Köre
szervezésében Családi Nap volt a Faluházban. Önkormányzatunk pénzbeli és természetbeni támogatással járult hozzá a rendezvény megvalósításához. Lelkes szülôk szorgoskodtak azon,
hogy fôleg a gyermekek jól érezzék magukat. A kicsik élmén�nyel nézték, majd lelkesen meséltek a bábszínházi elôadásról,
s buzdították egymást az ötletes ügyességi versenyekben. Többen büszkén viselték a kiválasztott, s Mónika által festékkel arcukra varázsolt figurákat. A kellemes idôben, szép környezetben zajló eseménydús délelôtt után jólesett a szülôk által helyben fôzött közös ebéd.
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Örvendetes, hogy vannak szülôk, akik minden lehetôséget
megragadnak a gyermekekkel való együttléthez, a közös, változatos programokhoz, játékokhoz, az alkotás örömének, a verseny szellemének megismertetéséhez. Valószínû, hogy az ilyen
és hasonló élményekben részesülô gyermekekbôl boldog, jó közösségi, az értékeket megbecsülô, a lakóhelyük fejlôdését segítô
felnôttek válnak.
A koraest folyamán kedves és tanulságos történettel színpad-

2015. július

ra lépô Dráma Klubosok nagy sikert arattak Jégvarázs címû
elôadásukkal. Sikerességüket bizonyítja, hogy egyre többen látogatják elôadásaikat úgy a gyermekek, mint a felnôttek. Ezúttal is megtelt a Faluház nagyterme és galériája. Gratulálok a
szereplôknek, a klubvezetô rendezônek, a zeneszolgáltatást és
hangosítást végzô valamint a díszletet készítô segítôknek.
Becsei Andrásné
alpolgármester

FA LU H Á Z

Megújult a Faluház
Ilyen volt

Ilyen lett

2015. július

KIDOBOLÓ
Faluház

5

KIDOBOLÓ
Faluház

6

2015. július

A gyerekek és a fiatalok
cselekvési lehetôségeinek kialakítása
(Vezetôi hitvallás a témában)
Minden tekintetben nehezen megszólítható ma egy fiatal. Politikailag, kulturálisan, munkában, vagy éppen szabadidôben.
Pedig
ôk a jövô! Mondjuk gyakran
közhelyesen. És ha szétnézünk az országban, minden-

A Baracskai Dráma Klub
mint csoport, már egy szocializációs tér is. Olyan szabályokat képesek megtanulni és a csoportban való munkát megtapasztalni, mellyel
a jövôben már óriási elônyre
tesznek szert kortársaikhoz

ejtsünk az adott korszak történelmi hátterérôl, öltözködési szokásokról, vagy éppen
a színpadkép kialakítása képen, vagy a rendezés alkalmával felmerülô esztétikai –
mûvészeti ismeretekrôl is. A
fiatalok bevonása jól alakul
a háttérmunkálatokba (díszletkészítés stb.) segítettek
a könyvtárrendezésben is.
Megjelentek a község egyéb
rendezvényein is (könyvtárátadó stb.).

Értékek

hol a legnagyobb kihívást az
jelenti, hogy a fiatal csoportokat képtelenek behívni, bevonni egy közösség életébe. A
mi esetünkben az volt a probléma, hogy évek óta nem találtak megoldást arra, hogy
bemenjenek a faluházba és
ott értelmes foglalkozásokon vegyenek részt, legyen
produktuma, növelje az önértékelésüket, önbecsülésüket. Ha volt is ilyen kezdeményezés, az eseti jellegû volt,
ötletszerû, de semmiképp
nem volt folyamatjellegû.

képest. Naponta tapasztalom, hogy a színészmesterség, kifejezôkészség, koncentrációs képesség vagy a
beszédmûvelés képzésén túl,
az olvasás szeretetén át, egymástól is sokat képesek tanulni.
Értelmes közösség
ez, egyfajta szellemi mûhely
is, ahol nem egyszer szó van
a média és a film jelenlegi
helyzetérôl, és szerepérôl a
mai társadalmunkban. Szépen, aprólékosan becsempészve a foglalkozások tematikájába. De szót kell, hogy

Hiszek abban, hogy ezeket
a fiatalokat provokálni kell,
nem hiszem, hogy semmit
nem tudnak és mindent készen kell elfogadniuk, amit
kapnak a társaiktól, közösségi oldalakról, médiából.
Hadd mondjak egy példát,
mire gondolok: ha valaki képes abba belegondolni – mert
megtanulja –, mit jelent a
„reszket a bokor mert” (P.S.),
vagy a „Kompország” (A.E.),
akkor képes lesz helyesen értelmezni, hogy mekkora hitványság az, ami a kereskedelmi médiában megy.
Ráadásul itt vannak a társai, akikkel tud kommunikálni, meg tudja vele beszélni az ilyen jellegû tapasztalatait, mely által képes lesz elhelyezni azokat
jelentôségeikhez mérten. S

ezt nem facebookon teszi, hanem élôben!
Mit tartok értékesnek? Minek kívánok értéket adni a
foglakozások
alkalmával?
A válasz egyszerû: a tudásnak
és a tudás megszerzésének.
Persze a gyakorlatban a mindennapok során és a próbák
alatt általában nem ezek a
kérdések merülnek fel. Ki jön
próbára, ki nem tud... van e
mindenkinek
szövegkönyve, lesz-e megfelelô jelmez
stb. Emellett újra és újra új
célokat és egyúttal hitet kell
adni a társaságnak, hogy képesek legyenek felülemelkedni magukon, mert általában
ez kell ahhoz, hogy egy másik ember bôrébe tudjanak
bújni. És akkor még nem beszéltünk a felelôsség, kitartás kérdésérôl. Hogy amit
elvállalok, azt végig csinálom. Mert itt e nélkül, ez a
mûfaj nem mûködik. Az úgy
nem megy, hogy valaki elvállal egy szerepet és 3 hét múlva meggondolja, mert akkor bukik az egész elôadás
és másik 20 szereplô. Tehát nemcsak magukért vállalnak felelôsséget, hanem a
társaikért is mindazok, akik
a tagságot alkotják. Mindezt
azért tartottam fontosnak elmondani, mert az emberekkel beszélgetve néha érzékelek bizonyos prekoncepciót a
mûfajjal (színjátszás) kapcsolatban. Mert ez olyan „vándorkomédiás dolog”...) Pedig
nem! Jóval többrôl szól, mint
a haknikról, legalábbis ha valaki komolyan mûveli.

Nem önmagunkért vagyunk,
hanem a közösségért
Ez egy olyan gondolat, amit
sok mûvészeti csoport vagy
civil szervezet elfelejt. Mintha az idô múlásával feledésbe merülne ez az alapvetô tézis. Nem egy konkrét csoportra gondolok, hanem már
számtalanszor láttam ezt a je-
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lenséget. Az én értelmezésem
szerint, ha egy csoport létrejön (mûvészeti, civil vagy
bármi más) a közösség szolgálatáért, képviseletéért alakul meg. Nem kezdhet el
megsértôdni a saját köreire,
nem rendezhet önmagának,
nem teheti meg, hogy egykét kritikai vagy rosszindulatú megjegyzést általánosnak fogad el… Ha mindezt
megteszi, nem lesz többé alkalmas arra, hogy saját elveinek megfelelhessen… Ettôl a

szemlélettôl nem fogok eltekinteni, ezt minden tagtól elvárom. Csak így válhatunk
alkalmassá arra, hogy folyamatosan adni tudjunk a közönségünknek.

Teljesítmény és munka
kontra tehetség
és adottság
Látszatvilágban élünk. Mindenki látszódni akar. És
mindenki minél jobban látszódik, annál megelégedettebb. De hát a látszat néha
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csal, mint tudjuk. Ebben a
mûfajban, hogy színjátszás,
tényleg fontos az, hogy ki
hogy látszódik a színpadon.
Van némi jelentôsége. Vissza
kell valahogy verni a fényt,
hogy alkalmas légy. A baj az,
hogy e mögött gyakran nincs
teljesítmény. Mert önmagában az, hogy valaki milyen
magas, milyen tekintetû,
milyen szép, vagy milyen
színû a haja, ez nem teljesítmény. Ez adottság. És ez sajnos gyakran a „hivatásosokszámít, hogy mit mondunk,
csak az, hogy hogyan?! És
minden téren ez van és ennek hihetetlen nagy vesztesei a mai fiatalok, mert elhiszik s meg vannak róla
gyôzôdve, hogy ha szépek,
meg van 100 like a fb profilképük alatt, már mindent elértek. A drámafoglalkozásokon azzal kell szembesüljenek, hogy ez nem így van. El
kell mondani egy mondatot
úgy, hogy a mögött legyen
valamilyen tartalom is. Hát,

erôsödött, és a jövôben sok
odafigyeléssel és gondozással
ágakat növeszthet különbözô
irányban. Vannak céljaim,
mellyel a fát növekedésre bírhatom. Elôadások, fellépések, erdélyi kirándulás és fellépés, faluszépítés, és a térségben való elismertség kivívása.
Új kezdeményezések (kézmûves mûhely, ének
együttes, táborrendezés , média klub).
A közmûvelôdési tevékenység a helyi társadalom kultu-

ehhez viszont munka kell,
teljesítmény, mert itt már a
tehetség kevés. A kizárólagosan külsôséges gondolkodás ellen tehát küzdeni kell,
óráról-órára, de ez egy másfajta megközelítést igényel a
foglakozásokon, mint amit a
világ sugall ma minden ember számára.

rális szükségletei, önmûvelô,
önképzô, amatôr mûvészeti
ambícióinak, társas kapcsolatigényének
fejlesztését a jövôben tovább kívánom folytatni és ösztönözni. A községben látok erre
megfelelô tartalékokat, melyeket hitem szerint csak elô
kell csalogatni és a már elért
sikerekre alapozva fel kell fejleszteni.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô,
Baracska

nál” is elég szokott lenni. De
ettôl még, ha nincs mögötte tudás, értelem, ôszinteség,
érzékenység,
hitelesség,
rossz az egész. Egyszerûen
minden ezt sugallja ma, hogy
elég a külsôségesség, csak az
számít, másra ne is figyelj.
Teljesen mindegy, hogy a
megjelenést veszem példának vagy a kommunikációt,
vagy az öltözködést. A kommunikációban is ma már az
fontos, hogy mit, hogyan
mondunk, néha már nem is

További célok és a jövô
Ha a dráma klub közössége egy fa, akkor a facsemetét elültettük, törzse meg
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Július 10.

Minden
érdeklo''do''t
szeretettel
várunk!

Új h
(Ba elys
z
rac
ska ín: B

19.00 Koszorúzás Kozma Ferenc sírjánál
21.00	Fáklyás felvonulás, indulás az iskolától,
ezután a faluháznál babérkoszorú elhelyezése

Július 11.
9:00

„ Nagy vagy!” családi vetélkedô
Gyermekprogramok, sorversenyek, fôzôverseny
13:30	Megnyitó, majd a Baracskáért Emlékplakett átadása
Fôzôverseny díjátadás
14:00 Baracskai fiatal tehetségek bemutatója
15:00 Martonvásári fúvósok
16:00 Showdance, hastánc és zumba bemutató
17:30 Humormorzsák
18:00 Aradszky László koncert
19:00 Tombola húzás
20:00 Molnár Ferenc Caramel koncert
21:00 Peter Sramek, énekes
21:45 Tûzijáték
22:00 Utcabál. ZÁRÁS éjjel 1 óra
A rendezvény ideje alatt:
Kiállítás a faluházban (régi baracskai képek és tárgyak), az elmúlt falunapok fotói
• Kézmûves foglalkozás és játszóház gyerekeknek, kézmûves kirakodóvásár
• Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves Egyesület
• Légvár és csúszda • Süteménykiállítás

a
, Ko
ssu racsk
aF
th u
tc a a l u h á
37.)
z és

kör

ny e

zet
e

A változtatás jogát fenntartjuk!
Tombolafelajánlásokat elfogadunk!

KIDOBOLÓ
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ÓVODAI HÍREK

Az óvoda elmúlt idôszakának eseményei

Óvodánkban az idén tavasszal a Pöt�työs labda csoport vett részt az Ovizsaru programban. A gyerekek nagy izgalommal várták és örömmel fogadták a rendôr nénit és a rendôr bácsit,
akik az elsô foglalkozáson bemutatták a

voltak abban, hogy egy-egy szituációban,
szerepjátékban a gyerekek hogyan tudják
felidézni a tanultakat.
Érdekes volt megtapasztalni, hogy a gyerekek szinte személyes kapcsolatba kerültek a bábokkal, és nekik meséltek, velük

rendôrök munkáját, egyenruháját. Megismerkedhettek az általuk használt eszközökkel, mint pl.: a bilincs és a gumibot. Nagy sikere volt a rendôrautónak,
melybe beülhettek. A hat foglalkozásból álló program során a gyerekeknek
két báb segített az ismeretek átadásában:
Rendôr Robi és Rosszcsont Ricsi.
A beszélgetések alkalmával a gyerekek
olyan ismereteket sajátítottak el, mint:
– kik tartoznak szûkebb, tágabb családba.
– ne állj szóba idegennel! Idegentôl ne fogadj el semmit!
– biztonságos otthon (éles konyhai eszközök, villany- gáz-, mosószerek, vegyszerek, gyógyszerek használata, kezelése, tárolása)
– segélyhívók
(mentôk,
tûzoltók,
rendôrök)
– balesetmegelôzés
– biztonságos közlekedés.
A foglalkozásokon a bábok segítségünkre

beszélgettek. Több témát mesébe szôve
dolgoztunk fel, pl.: Hófehérke – Ne fogadj el semmit idegentôl!; Kecskegidák és
a farkas – Ne engedj be idegent! A program lezárásaként a gyerekek egy tablót
készítettek „Biztonságos közlekedés az
Ovizsaruval” címmel, melyet a csoportszobában függesztettük ki.

Május 20-án a nagycsoportos korú gyermekek a Mezôgazdasági Múzeumba látogattak el. Végigkísérhették az emberek és
az állatok kapcsolatát (az állattartást, vadászatot, halászatot) az ôskortól napjainkig. A gyermekek nagy érdeklôdéssel
szemlélték a képeket, kitömött állatokat
is.
Május utolsó hetében kerültek megrendezésre az óvodai évzárók, anyák napi
mûsorok. Minden csoportban a gyermekek már hetekkel korábban elkezdték ismételgetni a verseket, mondókákat,
énekeket és lelkesen készítették az édesanyáknak, nagymamáknak az ajándékokat is. Május 26.-án a Maci csoportosok
népi játékfûzéssel, énekekkel, mondókákkal készültek az évzáró mûsorra. Május
27-én a Katica csoportosok piacos játékkal lepték meg a szülôket, nagyszülôket.
Május 28-án a Pöttyös labda csoport lakodalmas játékában gyönyörködtünk.
Május 29-én az Alma csoportosok pedig pünkösdölô játékot adtak elô. Minden csoportban a gyermekek énekekkel
és versekkel köszöntötték az anyukákat,
nagymamákat és egy kis ajándékkal fejezték ki szeretetüket feléjük. A búcsúzó
óvodásoktól elköszöntek a kis ovisok, és
útjukra indítottá ôket az óvónénik a ballagó tarisznyával, hiszen szeptemberben
már megkezdik az általános iskolát. Az
ünnepi mûsorok után minden délután a
gyerekeket megvendégeltük a saját csoportjukban. Ez úton szeretnénk megköszönni a szülôknek, hogy támogatták az
óvodát süteményekkel, gyümölcslevekkel
ezen az alkalmon.
A következô számban az óvodai nyári életrôl olvashatnak részletesebben. Az
óvodai nyári életképeket, évzáró, anyák
napi képeket megtekinthetik az óvoda
honlapján: http://ovoda.szlv.hu.
Óvó nénik
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„ÓVD MEG!” program az Alma csoportban

A csoportunk idén is részt vett az „ÓVD
MEG!” 2014–2015-ös Óvodai Dohányzás Megelôzési Program végrehajtásában, melyet már harmadik évben viszünk
tovább a baracskai Bóbita Óvodában.
Ennek a kiegészítô óvodai programnak a
célja az, hogy szabad választást lehetôvé
tevô, belsô meggyôzôdésbôl eredô magatartásbeli változást érjen el a kisgyermekek késôbbi életében is. A dohányzással kapcsolatos vélemény, értékrend formálása már óvodás korban is idôszerû,
mert annak kialakulásában jelentôs szerepe lesz a késôbbiekben a kortárscsoportoknak is. Ebben az életkorban már
szembesülnek a gyermekek a cigarettázó, pipázó felnôttek látványával. Sajnos sokan közülük a passzív szenvedôi
is lesznek a dolognak, még sem merül
fel bennük az, hogy kipróbálják ezt az
egészségre káros szenvedélyt, betegséget
okozó negatívumot.
A program megvalósítása során a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, mesékkel, bábbal, játékos módon lehet információt közvetíteni és
magatartást formálni a dohányzás vis�szaszorítással kapcsolatban. A programot az igen vegyes életkorú Alma csoportban próbáltuk életre hívni, holott ez a téma elsôsorban nagycsoportos korosztálynak készült, éppen ezért
egy-két dolgot el is hagytunk belôle. A
feldolgozás során az érzékszerveink segítségével felelevenítettünk sok fontos
megtapasztalást, élményeinket. Játszottunk olyan szituációs játékokat, melyben a nagyobb gyermekek el tudták dönteni a számukra nem kellemes, elutasí-

tandó tevékenységeket, cselekedeteket,
mi a káros és mi a jó számukra és hogyan tudnak alkalmazkodni egymáshoz.
Majd a meséken keresztül beszélgettünk az egészségi állapot jellemzôirôl,
az egészséget károsító hatásokról és az
egészséges életmódról is. Többek között
„megvizsgáltuk”a dohányzáshoz szükséges eszközöket is: cigaretta, pipa, dohány, füstszûrôk és egyéb haszontalan
alkalmatosságokat. Beszélgettünk a dohányzás szervezetre gyakorolt hatásáról, a környezetszennyezésrôl. Segítségül hívtuk Csukás István: Csiszta mókus négy élete címû meséjét is, melyrôl
képek, színezôk készültek. Ezeket a termünk belsô, jól látható falfelületén helyeztünk el, hogy a gyermekek ezzel kapcsolatban bármikor kérdezni tudjanak.
Megvizsgáltuk az égô gyertya által keltett tûz és füst jellemzôit, melyet a gyer-

mekek összekapcsoltak a nemrég megtapasztalt kiszebáb égetéssel is. Sôt, amikor szülinapkor meggyújtjuk a tortán a
gyertyákat, akkor is sokan elhessegették
a büdös füstfelhôket.
Egy felnagyított emberi test segítségével megbeszéltük a jó levegô helyes útját és azt, hogy milyen az egészséges és
milyen a cigarettafüsttôl szenvedô tüdô
színe. A tiszta és használt füstszûrô szétszedésénél megláthatták a gyermekek,
hogy milyen lesz a tüdô a káros anyagok lerakódásától. Figyelemmel kísértük több hétig, hogy milyen a levegôtôl,
fénytôl, víztôl elzárt növények sanyarú sorsa. A mesét nagyon megkedvelték,
szívesen bújtak a pozitív hôsök szerepébe, de fôleg Csiszta mókuséba, aki megmenekült a füstbôl és nem vált cigarettázó mûvésszé barátaival együtt sem, hiába akarták rosszakaróik.
A gyermekek korukhoz képest igen aktívak voltak a tevékenységek alatt, de
a szüleik körében is végeztünk egy kis
kutakodást rövid kérdôív segítségével,
hogy mi a véleményük a program hasznosságáról, eredményeirôl. A 22 kiadott
kérdôívbôl 14 érkezett vissza, melyen röviden értékelték erôfeszítéseinket. Általában pozitív jelzéssel éltek, mely szerint igen is fontos már ilyen korban is
beszélgetni az ember egészgégét károsító, fenyegetô problémákról, természetesen a gyermek nyelvezetén. Természetesen a mesék ragadták meg a gyermekek
fantáziáját leginkább, ezen keresztül lehetett képzeletüket a helyes cselekedet,
gondolkodásmód felé irányítani.
Mivel ezt a programra jelentkezést tél
elején kaptuk meg, ezért csak a februári szülôin esett egy rövid tájékoztatás arról, hogy ilyen témát is szeretnénk megismertetni a gyermekekkel. A feldolgozás során fényképeket készítettünk, melyen a fô mozzanatok, pillanatképek voltak megtekinthetôek. Munkánkat hátráltatta az is, hogy a programhoz szükséges eszköztár hiányos volt (matricák,
füstölô, puzzle, CD hanganyag stb). Bízunk abban, hogy ezek a gyermekek fiatal felnôtt korukban majd visszaemlékeznek néhány hasznos tanácsra és kevésbé könnyen fogadnak majd el számukra káros anyagokat. Természetesen
ez a program folytatódik majd az iskolában is, reméljük kellô alapot adtunk ahhoz, hogy ez minél zökkenô mentesebben menjen!
Kupiné Böcsödi Ildikó néni
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A szabálytalan közmûhasználat veszélyes!
Igen, a szabálytalan közmûhasználat
több féle veszélyt rejt magában. Az elsô
a közegészségügyi veszélyeztetés, ami
fôleg akkor fenyeget, amikor a közüzemi vízvezetékre rákötött épület vízvezeték-hálózatát összekötik az udvaron lévô
kút, vagy hidroforos csapadékvízgyûjtô
vizével. Mivel a talajvíz és a felszín közeli rétegvíz (de az összegyûjtött csapadékvíz is) folyamatosan ki van téve bakteriális és más fenyegetô szennyezôdéseknek,
a bevezetett kút-, illetve csapadékvízen
keresztül ez nem csak az ott lakók, hanem a közhálózatra csatlakozott valamennyi felhasználó egészségét veszélyezteti. Éppen ezért, ha a mostantól rendszeressé váló ellenôrzéseink során ilyet
tapasztalunk, a vízszolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztjük és súlyos kötbért vetünk ki.
A kút házi rendszerrel való összekötése a
pénztárcát más úton is veszélyezteti, ha
a szennyvíz a közhálózaton keresztül távozik (és hol távozna máshol, ha egyszer
a házba vezették). Arról van szó, ha valaki a vízfogyasztásának egy részét a saját kút vizébôl elégíti ki, ennek a résznek a szennyvize ugyanúgy bele kerül a
szennyvízcsatornába, mint a vízvezetéki víz. Azzal a különbséggel, hogy a kút
vizét semmi sem méri és így csatornadíjat sem számláz a szolgáltató e vízfelhasználás után. A vonatkozó jogszabály
lehetôvé teszi, hogy e szennyvízmennyi-

ség díját akár öt évre visszamenôlegesen
érvényesítse a szolgáltató!
Igen
veszélyes
közmûhasználatnak
mondható az is pénzügyi szempontból,

tölni fog az ereszcsatorna is. Ugyanígy
súlyos szabálytalanság minden illegális víz- vagy csatornabekötés, a vízmérés
bármi módon történô befolyásolása.

Néhány szabálytalan közmûhasználat és a jelenleg alkalmazható kötbérek:
Fogyasztásmérô plombájának, védôzárjának megsértése és a
bejelentés elmulasztása

10 000 Ft

Fogyasztásmérô manipulálása, a mérôképesség bármi módon
való befolyásolása

50 000 Ft

Fogyasztásmérô megfordítása

50 000 Ft

Fogyasztásmérôt megkerülô vezeték létesítése

50 000 Ft

Saját kút rákötése a közüzemre kapcsolt házi vízellátórendszerre

100 000 Ft

Saját kútból származó idegen víz hiteles mérés nélkül történô
bevezetése a közcsatornába

30 000 Ft

Locsoló mérôn keresztül mért víz visszavezetése csatornába
kötött vízhasználati helyre

50 000 Ft

Szennyvízcsatornába csapadékvíz, talajvíz bevezetése

50 000 Ft

A vízfelhasználás korlátozására beépített, illetve alkalmazott
eszköz, berendezés eltávolítása, kiiktatása

50 000 Ft

ha valaki a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezeti. Itt is arról van szó, hogy
olyan szolgáltatást vesz igénybe az illetô,
amiért semmit sem fizet. Ha viszont feltárjuk, itt is kötbér és visszamenôleges
számlázás a következmény. Feltárni pedig igen egyszerû: füstöt vezetünk a közcsatorna felôl a bekötésbe és ha az ös�sze van kötve a esôvízcsatornával, füs-

Megjegyzendô, hogy a FEJÉRVÍZ ZRt.
engedélyezés alatt lévô üzletszabályzata
a fentieknél még súlyosabb kötbértételeket tartalmaz, melyeket a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal
jóváhagyását követôen alkalmazni fogunk.
Tapasztalataink szerint csak kevesen tévednek rossz útra, és csak kevesen kaphatók szabálytalan közmûhasználaton.
Velük a többi felhasználónk érdekében
vagyunk kénytelenek a fentiek szerint eljárni, éppen a többség érdekében.
Sajnos ennél gyakoribb, hogy felhasználóink nem veszik észre azt, ha a belsô
házi vízvezetékhálózat meghibásodása
miatt elfolyik a víz és ez bizony megjelenik a számlában.
Ezért azt javasoljuk, sôt kérjük, hogy házi
vízhálózatukat havonta ellenôrizzék.
Házi ivóvízhálózatát úgy ellenôrizheti,
hogy elzárja az összes csapot, és minden
más kifolyási helyet. A vízmérô számlapján a kicsi fekete csillagkeréknek mozdulatlanul kell ilyenkor állnia. Ha elfordulást észlel, alapos a gyanú, hogy a házi
rendszerbôl valahol szökik a víz. Ezt haladéktalanul jelezze felénk (a vízmérô
állással együtt) és azonnal kezdje meg
a hiba kijavíttatását. Ugyanígy, jelezze, ha a mérô meghibásodik vagy nem
mûködik.
FEJÉRVÍZ ZRt.
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Köszönet az adományozóknak!
Többször elôfordult, hogy magánszemélyek és vállalkozások kisebb-nagyobb összegekkel vagy egyéb más adományokkal támogatták önkormányzatunkat, illetve a település civil szervezeteit. Ezen támogatásokat ezúton is még egyszer megköszönöm!
Az elmúlt hetekben viszont két olyan adományozás is történt,
amely úgy gondolom, néhány külön sort is megérdemel az újság hasábjain.
Nem régen felkeresett Császár Péter, a volt iskolaigazgatónk,
Császár Jenôné fia, aki jelenleg vállalkozó, és bár Martonvásáron
lakik, mindig szívén viseli Baracska település sorsát. Péter jóvoltából 300 ezer forint értékben a településen élô nehéz sorsú
gyermekek szülei kaptak anyagi támogatást. Ezen összegbôl ös�szesen 17 család részesült. Az ô nevükben is megköszönöm ezt
a nemes gesztust!
A másik ilyen említésre méltó esemény az elmúlt napokban –

Jutalom
Már hagyománnyá tette képviselô-testületünk, hogy a
Kozma Ferenc Általános Iskolától búcsúzó néhány diákot
példás közösségi tevékenységéért és magatartásáért koncertjeggyel jutalmaz meg a ballagáson. 2015-ben Bagdi
Zsófia, Birgány Károly és Csepke Éva tanulóknak adta át
Boriszov Zoltán polgármester a koncertjegyeket.

Csepkéné Varjas Éva az iskola szülôi munkaközösségének
leköszönô elnöke több éven keresztül segítséget nyújtott
az önkormányzat azon rendezvényein, amelyek valamilyen formában kapcsolódtak az iskolához, ezért az ô munkája is tiszteletjeggyel került megköszönésre.

amelyrôl már értesülhettek a Fejér Megyei Hírlapból, vagy az
interneten keresztül –, hogy Baracska község önkormányzatának egyik, más célra nem használható szántóföldi ingatlanán
un. oxifák kerültek elültetésre.
A projekt sok más indoka mellett talán a két legfontosabbat
szeretném megemlíteni: az egyik, hogy ez a 100 db facsemete jelentôsen hozzájárul Baracska község levegôjének tisztaságához, a másik, hogy néhány esztendô múlva az önkormányzat a fát az akkori lehetôségek figyelembevételével hasznosítani
tudja. A 100 db oxifa bekerülési költsége mintegy 250 000 Ft,
amely összeggel természetesen nem rendelkeztünk. Ennek ellenére a projekt megvalósult, mivel Papp István baracskai lakos
a 100 db facsemetét saját költségén megvásárolta és a településünknek adományozta. Köszönet érte Pista!
Boriszov Zoltán
polgármester

KONCERT FÉLÁRON!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata ebben az évben is kötött szerzôdés az Agárdi Popstrand fôrendezôjével. A mellékelt plakát szerinti koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt. A
kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni. Jó szórakozást kívánunk a résztvevôknek!
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hastánc-showtánc óra

Kezdő
gyerekeknek és fiataloknak
8 éves kortól, felső korhatár nincs

Indul június 23-tól keddenként délután 16.30-tól a baracskai Faluházban!
Lehetőség nyílik fellépéseken való részvételre,
koreográfiák elsajátítására,
folyamatos mozgásfejlesztésre!

Érdeklődni lehet: 06-70 611-86-38
Egy táncóra díja: 500 Ft
Gyere és próbáld ki!
Várok mindenkit szeretettel!
Karola
(Díjnyertes koreográfus és Hastáncoktató)

Próbáld ki:ális zenét

az orient
• ha szereted
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Védônôi
méhnyak szûrés
Baracskán
Baracskán is elérhetôvé vált a védônôi méhnyak szûrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkezô (25–65 év közötti) nôk vehetik igénybe.
A szûrésre a védônôvel egyeztetett idôpontban, lakóhelyük
közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelôbe
utazást és a várakozást. Erre kínál lehetôséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos
Tisztifôorvosi Hivatal koordinál. Célja a védônôi méhnyak
szûrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyak
szûrés elérhetôségét és hozzáférhetôségét az érintett nôk
számára.
Magyarországon naponta meghal egy nô méhnyak rák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nôk 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyak

szûrô vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek
a szûrésre. Amennyiben a védônô a szûrés során, vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nôgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyak szûrést a védônôi tanácsadóban végezzük, csütörtöki napokon 14–16 óráig.
Jelentkezni lehet a védônônél személyesen a tanácsadóban,
vagy a 06-20 806-5042 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat.
Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szûrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûrésen, önmagáért, családjáért.
Amennyiben Ön rendszeresen jár nôgyógyászhoz méhnyak
szûrésre és ennek ellenére kap meghívólevelet, tekintse azt
tárgytalannak.
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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: július 11., 12., augusztus 1., 2., 22., 23.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: június 27., 28., július 18., 19., augusztus 8., 9.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: július 4., 5., 25., 26., augusztus 15., 16.
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

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
BARACSKA II. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelés gyermekeknek
12–14
10–11
13–14
10–11
9–11

Rendelés felnôtteknek
14–16
8–10
14–16
8–10
8–9

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
Kedd
7–8
Szerda
12–13
Csütörtök
7–8
Péntek
7–8
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés Éva
Tóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Baracskai polgárôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
Martonvásári Járási Hivatal......................................(22) 569-280
Kormányablak Martonvásár.....................................(22) 460-081
Okmányiroda Ercsi...................................................(25) 515-607
Járási Gyámhivatal Martonvásár...............................(22) 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség, Ercsi........................(25) 520-750
Vízellátási problémák:............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák.......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006

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
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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 Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.
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Felhívás

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
• Központi szám/pszichológus..................................(22) 460-023
igazgató...............................................................(20) 512-1421
• Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat...............(30) 825-4295
• Idôsek Nappali Ellátása.......................................(30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás.............................................(30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás.........................................(30) 486-6801
• Családi napközi...................................................(30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat.......................................(22) 569-119

Falugazdász
Gulyás Nikoletta...................................................(70) 4893-882

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

Önkormányzatunktól a nyári idôszakban is

bérbe vehetô sportolási
célra a szabadidôparkban
lévô mûfüves pálya
A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az esti órákban történô
megvilágítás igénybevétele óránként 1 000 Ft. A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába
kell befizetni.
Az igényeket Márton Zsoltnál lehet jelezni
a 06-70-250-2543 telefonszámon.
Engedély nélkül a pálya nem használható!
Amennyiben a mûfüves pályára bizonyíthatóan, illetéktelenül magánszemély hatol be, ezen cselekedetével birtokháborítást követ el, melynek következményeként az önkormányzat, mint a mûfüves pálya tulajdonosa, birtokvédelmi eljárást kezdeményez az engedély nélkül behatolóval szemben.

Faluház
Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 10–12 óra, illetve 13–18 óra között
elérhetô a Faluházban.

E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8–12 óráig, csütörtökön 14–18 óráig.

Tájékoztató a termelô piacról

Impresszum

A Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanon az elôzô év nyarán nyitotta meg önkormányzatunk a termelôi
piacot. Néhány ôstermelô élt az általa termelt áru értékesítésének lehetôségével, sok vásárló kereste
a friss zöldségféléket és gyümölcsöket. A piaci árusításra ebben az évben is lehetôség van. Kérjük az
ôstermelôket, hogy szándékukat jelezzék a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási idôben személyesen, vagy az 580-180-as telefonszámon (1-es mellék).
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 adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott
írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: július 30. | Várható megjelenés: augusztus 14.
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