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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 szeptember 3-án megtartott rendkívüli ülésen részt vett Dr. Koltai Gábor a Martonvásári Járási Hivatal
vezetôje. Távol maradt Dr. Mayer András képviselô.
– A közvilágítási rendszer felújítására érkezett ajánlat alapján döntött testületünk
a felújításról.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára tárgyalta testületünk a kóbor állatok befogásáról szóló Feladatellátási
Szerzôdést,
valamint
a
települési állati melléktermék összegyûjtésének
megszervezésérôl szóló rendelettervezetet. A Feladatellátási Szerzôdés elfogadásra került, az állati melléktermék
összegyûjtésének megszervezésével kapcsolatban pedig felhatalmazást kapott a
polgármester, kezdeményezzen tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a Szent
László Völgye Kistérségi Társulás közösen keressen megoldást a feladat ellátására.
– A hulladékgazdálkodás helyi rendjérôl
szóló 19/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelet, a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (I.31.)
önkormányzati rendelet, valamint a helyi környezet védelmérôl, a közterületek
és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló 1/2005. (I.28.) önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó javaslat tárgyalását további pontosítások végett elnapolta testületünk.
– Megalkotásra került az üzletek éjszakai
nyitva tartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek mûködésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények rendjérôl szóló helyi rendelet. (A
rendelet önkormányzatunk honlapján olvasható.)
– Kajászó Község Önkormányzat Képvi
selô-testületének megkeresésére – mely a
védônôi szolgálat közös fenntartására vonatkozó megállapodás felmondására vonatkozik – úgy nyilatkozott testületünk,
hogy annak 2015. december 31-i hatál�-

lyal történô megszüntetéséhez hozzájárul
abban az esetben, amennyiben a közösen fenntartott körzetben feladatot ellátó védônô közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos kiadásokat kizárólag Kajászó Község Önkormányzata viseli.
– Az
iskolások
gyermekétkeztetésével kapcsolatosan meghatározott admi
nisztrációs feladatainak ellátására a
2015/2016. évre is az iskolatitkárnak
adott megbízást önkormányzatunk.
– Döntés született arról, hogy amen�nyiben az idei évben is kiírásra kerül az
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
megnevezésû pályázat, arra a maximálisan igényelhetô támogatási összeggel kerüljön benyújtásra a pályázat.
– Úgy határozott a testület, hogy a Baracska, Kossuth utcai (Kassai u. és Ady E.
u. között) csapadékelvezetési munkálatokkal – benyújtott árajánlata alapján – a
budapesti székhelyû Grand-Akcio Kft-t
bízza meg. A munkálatok befejezési határideje 2015. szeptember 30-ában került
megjelölésre.
– A helyi buszmegállók felújítására vonatkozó árajánlatot –magasnak ítélt ös�szege miatt – nem fogadta el képviselôtestületünk. A felújításra vonatkozó téma
elnapolásra került.
– Úgy döntött a testület, hogy a Pozsonyi u. 4. szám alatti önkormányzati lakóházas ingatlan romos épületének elbontásával és az építési törmelék elszállításával Pálinkás Zsolt martonvásári vállalkozót bízza meg.
– Megtárgyalásra került a gyermekétkeztetési feladatok támogatására vonatkozó
szerzôdéstervezet. Úgy határozott testületünk, hogy az önkormányzat kötelezô
gyermekétkeztetési feladatát vállalkozási szerzôdés útján ellátó 7-DAY WEEK
Kft. Tavaskert Fogadót a 2015/2016. tanévben összesen 1 465 776 Ft-tal támogatja, mely összeget kizárólag az általa
munkaszerzôdéssel alkalmazott baracskai óvodai konyhán dolgozó kisegítô bé-

réhez és annak járulékaihoz használhat
fel. A támogatási összeg havi bontásban,
tárgyhónapot követôen kerül átutalásra.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzatának kérelmére a 2015.
október 3-án tartandó szüreti felvonulás
megrendezését 75 000 Ft-tal támogatja
testületünk, az önkormányzat 2015. évi
költségvetési tartalékának terhére.
– Utasította képviselô-testületünk a polgármestert, hogy kezdeményezzen birtokvédelmi eljárást a Székesfehérvári Járásbíróságon a Vattai tanyán üzemeltetett sertéstelep ellen, a több mint egy éve
fennálló, általuk kibocsátott bûzhatás miatt.
A szeptember 17-én megtartott ülésrôl távol maradt Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
közvilágítás korszerûsítését 2015. évben
elsôsorban pályázati forrásokon keresztül
kívánja megvalósítani.
– Elfogadásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és egységes szerkezetben történô jóváhagyása.
– 6 igen szavazattal elfogadásra került
a bérüzemeltetett helyi víziközmûvek
2016–2030 évi Gördülô Fejlesztésének
Terve.
– Úgy határozott testületünk, hogy támogatási igényt nyújt be szociális célú
tüzelôvásárláshoz kapcsolódó kiegészítô
támogatásra. Felkérte a jegyzôt, hogy a
következô soros ülésre készítse elô a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendelettervezetet.
– Határozott arról is testületünk,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.
– Döntés született az elôzô ülésen hozott birtokvédelmi eljárással kapcsolatos ügyvédi feladatok ellátásáról, a díjazás fedezetérôl.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Önkormányzati információk
Kérjük, hogy a közvilágítással kapcsolatban észlelt hibákat a Baracskai Polgármesteri Hivatalban a titkárságon szíveskedjenek
bejelenteni ügyfélfogadási idôben személyesen, illetve telefonon a 454-050-es vagy az 580-180-as központi számon, az 1-es
melléken.
A házhozmenô szelektív hulladékgyûjtés idôpontjai a 2015-ös
év hátralévô részében:
október 19; november 16; december 21.

Salak, hamu elszállítás:
november 19; december 17.

A hulladékszállítási díj megfizetésérôl

A településünkön hulladékszállítást végzô Szolgáltató tájékoztatása alapján az elmúlt idôszakban a lakosság egy része késve fizette be az esedékes negyedéves hulladékszállítási díjat. A
hulladékszállítás díjának fizetésével kapcsolatban a 2012.évi
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CLXXXV. számú törvény egyértelmûen meghatározza a lakosság és a közszolgáltató feladatát és kötelezettségét.
2012.évi CLXXXV. számú törvény a hulladékról az alábbiak
szerint rendelkezik:
„52. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelô díjhátralék és az azzal ös�szefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak
minôsülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követô 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban
együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követô 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történô behajtását a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.”
A fenti törvénybôl adódóan a Szolgáltatónak nem lehetôsége,
hanem kötelessége a késve fizetés tényérôl, az ingatlanhasználókat igazolható módon (ajánlott-, tértivevényes levél) tájékoztatni, felszólítani.
A felszólítási folyamat a VHG Nonprofit Kft. számára is költsé-
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gekkel jár (ügykezelés, postaköltség), ezért a felmerült költségeket a késedelembe esett ingatlan tulajdonosának kell viselni, ezt
a VHG Nonprofit Kft. másra nem tudja áthárítani.
Továbbá fontos megjegyezni, hogy az ügyfél kötelessége gondoskodni arról, hogy az általa feladott összeg határidôre beérkezzen a Szolgáltató számlájára.
A fizetési kötelezettség akkor tekinthetô teljesítettnek, amikor
az összeg a Szolgáltató számlájára megérkezik. Fontos figyelembe venni, hogy postai befizetések esetén a befizetéstôl számított
2–3 munkanap múlva kerül az összeg jóváírásra a számlakibocsátó számlájára.
2015-ben a IV. negyedévi hulladékszállítási díj fizetésének határideje: december 31.
Amennyiben a fizetési határidôt megelôzôen a szükséges postai
csekk nem érkezett meg, vagy elveszett, úgy a VHG Nonprofit
Kft. Ügyfélszolgálatát szíveskedjenek keresni.
Az ügyfélszolgálat elérhetôségei:
2481 Velence, Tópart u. 26. (hétfô-péntek: 8.00-10.00 óra)
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38 (hétfô: 8.00-12.00 ó; szerda: 6.30-18.30 ó; péntek: 8.00-12.00 óra)
Telefon: 22/579-185, 06/30/743903
e-mail: info@vhg.hu
		
Baracska Község Önkormányzata

Alpolgármesteri sorok

Augusztus 20-ára emlékeztünk
Augusztus 20-án koraeste a Faluházban ünnepi mûsor keretében emlékeztünk meg egyik legrégibb magyar
ünnepünkrôl. Az alkalomhoz méltó dekorációval ellátott nagyteremben kényelmesen elfértünk, akik a helyi megemlékezést választottuk ünnepi programként.
Boriszov Zoltán polgármester úr beszédében felelevenítette államalapító Szent
István királyunk cselekedeteit, a nap
jelentôségének, hagyományainak rövid
történetét. Elmondta, hogy e nap az új
kenyér ünnepe is. Az aratás után hagyományosan Szent István napra sütötték az
új búzából készült elsô kenyeret. Ezért az
ünnep egyik jelképe a nemzeti színû szalaggal átkötött kenyér. A nemzeti színû
szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki,
hogy az élet és a haza összekapcsolódik.
Az ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás.

A községi ünnepi asztal ékessége volt a
szaletli alatti kemencében, Kovács Zoltán
baracskai lakos által sütött, nemzeti színû
szalaggal átkötött új kenyér, melyet Tóth
Béla plébános úr megszentelt. A plébános úr többek között elmondta, hogy a
kenyér az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. A kenyér becsben tartása évszázadok óta elevenen él.
A polgármester úr mielôtt megszegte a kenyeret, – a hagyományoknak
megfelelôen – keresztet rajzolt rá. A felszelt kenyérrel népviseletbe öltözött lányok kínálták az ünnepségen résztvevôket.
A méltó ünneplés Bácskai János szín
mûvész úr külön erre az alkalomra ös�szeállított zenés mûsorával folytatódott.
Prózai és zenés elôadásában a zongorakíséretet is ô adta, melyet hosszantartó
tapssal ismert el és köszönt meg a hálás
közönség.

Az ünnepség végén, a szaletli alatt, kenyértésztából sült finom lángos várta a résztvevôket, melyet Kovács Zoltán
elôttünk szedett ki a kemencébôl.
Baracska Község Önkormányzata és az
ünnepségen résztvevôk nevében megköszönöm Tóth Béla plébános úrnak, hogy
egyik jelentôs magyar ünnepünkön megtisztelte lakosságunkat és elvégezte a kenyérszentelést, segítette maradandóvá
tenni a hagyományt.
Kovács Zoltánnak is megköszönöm munkáját, mely által hagyományos formájú és
ízû, kemencében sült kenyér kerülhetett
a községi ünnepi asztalra. Ízletes, finom
lángos kínálata pedig már szinte elmaradhatatlan része a különbözô helyi rendezvényeknek, melyért nagyra becsüljük
szakmai tudását és szeretetét.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi hírek

Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók!
Mint ahogy arról már a www.baracska.hu honlapról tájékozódhattak, Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
a 17/2015.(VI.26.) önkormányzati rendeletével bevezette az
ebrendészeti hozzájárulást.
Itt most nem a pontos rendeleti szöveget idézem, hanem törekszem annak közérthetô módon történô ismertetésére.

A rendelet értelmében minden ebtulajdonosnak, aki Baracska
község közigazgatási területén ebet tart, ebrendészeti hozzájárulást kell fizetnie, elsô alkalommal 2016. március 15. napjáig, majd ezt követôen minden év március 15. napjáig. Az adott
évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának
az év elsô napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett
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természetes vagy jogi személyt , jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ft
b) egy eb tartása esetén: díjmentes
c) két eb tartása esetén a második eb után: 2.000 Ft (tehát, akinek két db kutyája van, évente 2.000 Ft ebrendészeti hozzájárulást kell fizetnie)
d) három, vagy annál több eb tartása esetén a harmadik ebtôl
ebenként: 3.000 Ft (tehát, akinek három kutyája van, az
az elsô után nem fizet, a második után 2.000 Ft összegû az
ebrendészeti hozzájárulás, a harmadik eb után 3.000 Ft., így
fizetési kötelezettsége 3 eb esetén összesen: 5.000 Ft/év. Ha
pl. valakinek 5 db eb van a tulajdonában, fizetési kötelezettsége a következô: elsô eb díjmentes, második eb: 2000 Ft.,
harmadik eb: 3.000 Ft, negyedik eb 3.000 Ft., ötödik eb
3.000 Ft., fizetési kötelezettség 5 eb esetén összesen: 11.000
Ft/év és így tovább).
A kettô, illetve a három, vagy annál több eb számába nem számít bele
– a védett ôshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket
képviselô tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV.19.) Ogy. határozat mellékletében
felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett,
– a mentô-, jelzô-, vakvezetô, rokkantsegítô, terápiás vagy az
Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkezô,
– a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó ôrszolgálatban alkalmazott,
– a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,
– az ismert tartóval nem rendelkezô és állatmenhelyen,
ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában
tartott, valamint
– állatmenhelyrôl, ebrendészeti teleprôl vagy állatvédelmi szervezettôl örökbefogadott eb, tehát ezen ebek után nem
szedhetô ebrendészeti hozzájárulás.
A fent felsorolt mentesség igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolni:
– törzskönyvi másolatot (a védett ôshonos vagy veszélyeztetett,
magas genetikai értéket képviselô tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV.19.) Ogy.
határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó
törzskönyvezett eb esetén),
– a mentô-, jelzô-, vakvezetô, rokkantsegítô, terápiás eb
kiképzésérôl szóló vagy az ilyen tartás célját rögzítô orvosi igazolást,
– a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó ôrszolgálatban alkalmazza,
– az állatorvos ivartalanítási igazolását,
– az ismert tartóval nem rendelkezô és állatmenhelyen,
ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában
tartott eb esetén az állatvédelmi szervezet vezetôje által, írásban
kiadott igazolást,
– az állatmenhelyrôl, ebrendészeti teleprôl vagy állatvédelmi
szervezettôl örökbefogadott eb esetén az örökbeadó intézmény
vagy szervezet vezetôje által, írásban kiadott igazolást.
Jó tudni, hogy az eb szaporulata 4 hónapos koráig az
ebtulajdonos mentesül az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése
alól a szaporulat tekintetében.
Tájékoztatom Önöket, hogy az éves ebrendészeti hozzájárulás
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mértékérôl az eb tulajdonosa minden év február 15. napjáig értesítést kap.
Fontos tudnivaló, hogy ahogy az már eddig is kötelezettsége
volt az ebtulajdonosnak, az eb tulajdonjogában bekövetkezett
változást az eb eladása esetén az eladó, az eb vásárlása esetén a
vevô, az eb elhullását az ebtulajdonos a változást követô 10 napon belül köteles bejelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
Amennyiben az eb tulajdonosa fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, a meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók
módjára történô köztartozásként behajtásra kerül.
Azért azt nem árt hangsúlyozni, hogy a képviselô-testület döntése nyomán nem szeretnénk, ha az eddigi kóbor ebek (kitett
kutyák) száma megnövekedne, hiszen azok elszállítása már eddig is igen komoly anyagi erôpróba volt az önkormányzati költségvetés számára.
Felhívom azon ebtulajdonosok figyelmét, akik – számolva a
következô évre adódó ebrendészeti hozzájárulás mértékével –
nem szeretnék/anyagilag nem képesek ebüket/ebeiket tovább
tartani, van lehetôség azokat állatmenhelyre, ebrendészeti telepre vitetni. Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homok-sor 7.) – amennyiben van szabad kapacitása
– fogad ebeket. Abban az esetben, ha így döntenek, elôzetesen
egyeztessenek Molnár Tamás állatmentési részleg vezetôvel a
06 30 215 8100-os telefonszámon. Jelenleg egy db eb háztól
történô elszállításának és tartásának költsége 10.000 Ft+Áfa
egyszeri költség. Ahhoz azonban, hogy az ebet elszállítsák, rendelkeznie kell érvényes oltási könyvvel, melybôl igazolhatóan
ki kell derülnie annak a ténynek is, hogy az eb transzponderrel
is ellátott, illetve az eb tulajdonosának írásban le kell mondania az ebérôl. Kérem, minden érintett felelôsséggel gondolja át
ezt a lehetôséget.
Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók!
Azért, hogy megkönnyítsük az Önök kötelezettségének teljesítését, és azért, hogy ne kelljen sok mulasztási bírságot kiszabnunk
a bevallás elmulasztóival szemben, a KIDOBOLÓ mellékleteként minden számban 1 db „BEVALLÁS/EBÖSSZEÍRÓ” lapot
(két oldalas) küldünk ki, melyet kérjük, hogy az ebtulajdonosok
olvashatóan kitöltve, (mentesség esetén a szükséges mellékletekkel felszerelve) szíveskedjenek legkésôbb 2015. november
30. napjáig a Baracskai Polgármesteri Hivatalhoz (titkárság)
visszajuttatni! Természetesen, amennyiben több eb tulajdonjogával is rendelkezik egy állampolgár, a nyomtatvány fénymásolható az ebek számának függvényében (nyomtatványt találhatnak a www.baracska.hu honlapon, a Baracskai Polgármesteri Hivatalban, illetve a Titkárságon kérhetnek sokszorosítást).
Felhívom a figyelmet arra, hogy minden ebtulajdonosnak meg
kell tennie a „bevallás”-t függetlenül attól, hogy 2013. évben
ezen kötelezettségének már eleget tett, illetve ha csak egy eb
van a tulajdonában!
Tájékoztatom Önöket, hogy az ebek nyilvántartását tartalmazó országos programot folyamatosan nyomon követjük és
szúrópróba szerûen ellenôrizzük az ebtulajdonosokat is azért,
hogy minden ebtulajdonostól ( aki mentességgel nem rendelkezik) – mivel ez a Polgármesteri Hivatal egyik igencsak nem
népszerû feladata – beszedjük a képviselô-testület által kivetett
ebrendészeti hozzájárulást.
Az ebtulajdonosok együttmûködésében bízom!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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BEVALLÁS / EBÖSSZEÍRÓ LAP
Baracska Község Önkormányzata –
2016. évi ebrendészeti hozzájárulásához
Az ebrendészeti hozzájárulás megfizetéséhez az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló
1998. évi XXVIII. törvény és Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének
17/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete alapján
(Kérjük olvashatóan, nagy nyomtatott betûkkel kitölteni.)

1., Az eb tulajdonosa (megegyezhet az eb tartójával)
Tulajdonos neve:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Címe:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2., Az eb tartója
Eb tartó neve:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lakcíme:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefonszáma:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail címe:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3., Az eb
Eb fajtája:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Neme:

szuka

kan

Színe:�����������������������������������������������������������������������������������

Születési ideje:................................................................ Hívó neve:...........................................................................
Tartási helye:

udvar

lakás

kennel

4., Chip adatai (az adatok az oltási könyvben vagy a törzskönyvben találhatók)
Beültetett transzporter sorszáma:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Beültetés idôpontja:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Beültetést végzô állatorvos neve:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kamarai bélyegzôszáma:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5., Ivartalanítás adatai ivartalanított eb esetén (az adatok az oltási könyvben található)
Ivartalanítás idôpontja:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Beavatkozást végzô állatorvos neve:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kamarai bélyegzô száma:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6., Oltási könyv
Oltási könyv száma:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kiadó állatorvos neve:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kamarai bélyegzôszáma:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Veszettség elleni védôoltásai:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Oltás idôpontja..............................................................................................................................................................
OItóanyag gyártási száma..............................................................................................................................................
Állatorvos neve..............................................................................................................................................................
Kamarai bélyegzô száma������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7., Kisállat- útlevéllel rendelkezô állat esetén
Útlevél száma:...............................................................................................................................................................
Kiállításának idôpontja:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kiállító állatorvos neve:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kamarai bélyegzôjének száma:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8., Volt-e az eb veszettség gyanúja miatt megfigyelve?
Nem

Igen, idôpontja:������������������������������������������������������������������������������������

9., Veszélyesnek minôsül-e az eb?
Nem

Igen, minôsítés idôpontja:���������������������������������������������������������������������

10., Az eb 4 hónaposnál fiatalabb?
Igen

Nem

11., A z Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerint mentességet igényelek az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól,
mert az eb
	a védett ôshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselô tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV.19.) Ogy. határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett, vagy
	a mentô-, jelzô-, vak vezetô-, rokkantsegítô, terápiás vagy az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított
vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkezô, vagy
	a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatott ellátó
ôrszolgálatban alkalmazott, vagy
a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított, vagy
	az ismert tartóval nem rendelkezô és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, vagy
állatmenhelyrôl, ebrendészeti teleprôl vagy állatvédelmi szervezettôl örökbefogadott eb.

Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Baracska, 2015. …………………. hó ………..nap.
…………………………………………………………………
aláírás
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„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Baracska Község Önkormányzata
az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017.
tanév elsô félévére vonatkozóan.

Baracska Község Önkormányzata
az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô,hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsôoktatási
intézményben (felsôoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsôfokú, illetve felsôoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében
felsôoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016
ôszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszon�nyal rendelkezzen.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsôoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerzôdéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben elôször nyernek felvételt
felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú részletes pályázati kiírás megtekinthetô a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
ügyfélfogadási idôben, vagy a www.baracska.hu honlapon! Mindkét típusú pályázat benyújtásának határideje 2015. november 9.

I s ko l a i h í r e k

Megkezdôdött a 2015–16-os tanév
2015. szeptember 1-jén megkezdôdött a 2015–16-os tanév.
Nagy öröm volt számunkra a kis elsôsök érkezése, akiket oly
nagy szeretettel vártunk mindannyian. Külön öröm számunkra,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan igen sok gyermeket írattak be a
szülôk az elsô évfolyamra.
A Baracskai Bóbita Óvodából 22 fôbôl 21 fôt hozzánk írattak.
Az elsô osztály létszáma jelen pillanatban 28 fô. Egy osztállyal
indult ez az évfolyam. A tanító nénijük, Szôlôsyné Nagy Melinda nyáron több héten át azon dolgozott, hogy minél szebb tanteremben tanulhassanak a kis elsôsök.
Fenntartói döntés alapján összevonásra került a két 2. osztály.
Ettôl a tanévtôl egy közösségként tanulnak tovább. Schaffer
Ferencné Kati néni is szabadsága alatt azon munkálkodott,
hogy minél szebb osztályuk legyen.
A 3. osztályosok felköltöztek az emeletre. Moharosné Benkô
Ágnes is néni nagyon szép, otthonos teremmel várta ôket.
A 4. osztály maradt a régi termében és Szilvi néni oltalmazó ke-

zei továbbra is vigyáznak rájuk. Új tantárgyuk az informatika és
az idegen nyelv lesz, német vagy az angol.
Az 5. osztály elôzô osztályfônöke saját döntése alapján elment
iskolánkból, ezért új osztályfônökük Kárpáti Zsolt lett, melynek a gyerekek nagyon örültek.
A 6. osztály az az osztály, aki azzal dicsekedhet, hogy 2. osztálytól ugyanaz az osztályfônöke, Vranekné Járányi Csilla néni.
Magatartásuk az évek folyamán is sokat javult, remélem ezen a
szép úton haladnaktovább.
A 7. osztályból három tanuló elment és helyettük négy új tanuló érkezett.WittmannéÁngyás Eszter néni gonddal és türelemmel kíséri útjukat. Ez a korosztály szokott a legelevenebb lenni, illetve tanulás terén a leglustább. Bízom benne, hogy ôk kivételek lesznek! Új tantárgyaik a fizika, a kémia, biológia és a
földrajz.
A 8. osztály tanulói utolsó évüket töltik ebben az iskolában.
Nagy feladat vár rájuk a pályaválasztás terén, sokat kell majd

8

Kidoboló
Iskola

tanulniuk. Ha elfogadják osztályfônökük, Gráczer Laci bácsi és
tanáraik biztató szavait, szüleik segítségét, akkor abban a középiskolában tanulhatnak majd tovább, ahová szeretnének menni.
Köszönetemet fejezem ki mindannyiunk nevében Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének, azon felül Boriszov
Zoltán polgármesternek, hogy továbbra is segítik a kajászói tanulók utaztatását reggel és délután egy alkalommal, mely során tanulói létszámunk változatlan maradt. Viszont a jelenlegi
1. osztályos tanulók felvétele már úgy zajlott, hogy a szülôknek
maguknak kell gondoskodniuk gyermekeik utaztatásáról.
Annamajori és külterületrôl, Vasút utcai tanulóink szállítása változatlan.
Az iskolai élettel kapcsolatos szabályokat Házirendünk tartalmazza, melynek betartása, betartatása mindannyiunk számára
kötelezô. Minden tanuló és szülônek meg kell ismernie tartalmát.
Jól felkészült, gyermekeket és hivatásukat szeretô pedagógustársaim mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az iskola a legfontosabb feladatát, a nevelô-oktató munkáját jól teljesítse. Ennek biztosítékaként folytatjuk 1. osztálytól 7. osztályig a kompetencia alapú oktatást, mely teljes módszertani megújulást jelent nevelô-oktató munkánkban immár 7. éve.
Az 1., 2., 3. és az 5., 6., 7. osztályokban felmenô rendszerben
bevezetésre került a kerettanterv, így erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatás is.
Felmenô rendszerben 1–8.osztályokban van mindennapos testnevelés heti 5 órában. Testnevelés óráink megtartása a mûfüves
pályán zajlik, télen illetve rossz idô esetén a tornaszobában.
Az erkölcstan órát pedagógusaink, míg a hit- és erkölcstan órát
egyházi képviselôk: a katolikus egyház részérôl Tóth Béla plébános úr és a református egyház részérôl Dombi Ferenc református lelkész oktatja. Fele-fele arányban igényelték az 1., 2., 3.
és 5., 6., 7. osztályosok szülei a hitoktatást.
Ebben a tanévben is lesz az úszásoktatás az 5. osztályban tavas�szal, a részletekrôl a szülôket idôben fogom értesíteni.
A Martonvásári Mûvészeti Iskola látja el már 3. éve a zenei oktatást. Hivatalosan a Baracskai Iskola telephelye az intézménynek. Még mindig lehet jelentkezni!
Tavalyi tanulói létszámunk 176 fôrôl 188 fôre emelkedett.
Igen magas a napközbeni ellátottaink száma, idén is 3 csoportban látjuk el ezt a munkát.
Egyéb foglalkozások keretében napközis és tanulószobás ellátás, számos szakköri foglalkozás biztosítja a tanulók hasznos
délutáni eltöltését 4 óráig.
Törvény szabályozza: Az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelôtti és délutáni tanítási idôszakban olyan módon kell
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak.
A tanuló a szülô kérelmére ezen foglalkozások alól felmenthetô,
illetve a szülônek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke 16 óra
elôtt mikor hagyhatja el az iskola területét.
A tankönyveket az 1. és 2., 3. osztályosok térítésmentesen kapták, jövôre már a 4. osztályosok is.
Fontos elmondanom, hogy a fizetôs diákoknak könnyítést adtunk azáltal, hogy 5., 6., 7., 8. osztályos tankönyvek egy részét
könyvtárból kölcsönözhetik ki. Ezzel jelentôsen csökkentettük
a csomag árát, 3 és 8 000 Ft közötti összeget spórolhattak meg.
Fizetôs tanulóknak befizetési határidô szeptember 15-e volt.
Személyi változások is történtek.
Iskolánkból három pedagógus elment: Adorjánné Vadas Katalin, Reiner Renáta és Szabó Kata.
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Pályáztatás útján nyert felvételt Jakab László technika-biológia
szakos tanár, Geosits Krisztina ének-zene-filozófia szakos tanár,
Janda Katalin biológia-rajz szakos tanár, Tarczaliné Szabó Ágnes informatika tanár ,valamint Romhányi László történelem
és földrajz szakos tanár. Igazgatóhelyettes továbbra is Gráczer
László.
Július közepétôl technikai dolgozóink, szorgos kezei azon munkálkodtak, hogy szép tiszta iskolában tanulhassanak gyermekeink. Kifestésre kerültek az öltözôk, WC-k, folyosók, tantermek,
számos karbantartási munka megoldást nyert.
Ebben az évben Baracska Község Önkormányzatának sok mindent köszönhetünk: a festési munkához a munkaerôt Bóné
András személyében biztosította, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, fenntartónk pedig az anyagot biztosította.
Nagyon örülünk, hogy a régi, már kipusztuló félben lévô sövény helyére újat telepítettek, így szépítve a bejáratunkat. Köszönjük szépen!
Vass Katalin és Vass Hajnalka baracskai lakosok jóvoltából az
American International School of Budapest 15 db lecserélt,
újszerû táblavilágító testet adományozott nekünk. Nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük, hogy gondoltak ránk.
Köszönettel tartozom pedagógustársaimnak a termek rendbetételét, dekorálását, Mészáros Györgyné iskolatitkárnak a technikai dolgozók irányítását. Csapó Istvánné Eta technikai dolgozónk adományozott függönybôl újakat varrt a felsô tagozat termeibe.
A tanévnyitó ünnepélyen mint mindig, Kupi Gábor és „csapata”
Lôrinc hangosított és Andrea fotózott. Köszönet érte!
Végül a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola minden egyes
tanulójának, pedagógusának és technikai dolgozójának sikeres,
boldog új tanévet kívánok. A szülôknek pedig gyermekeikben
sok örömet!

Egészségnap

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív fejlesztések a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában” címû,
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0114 címû pályázathoz kapcsolódó
Egészségnapot tartottunk.
A rendezvény
idôpontja:

2015. 09. 18., péntek

Helyszín:

 aracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
B
Mûfüves pálya-park
Baracska község, játszótér
Árpádnemzetség területe (Galántai Gábor)

Résztvevôk
száma,
évfolyam:

215 fô
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztályok,
alkalmazottak, elôadók

2015. október
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Az egészségnap megvalósítását gondos elôkészületek elôzték
meg. A pályázati pénzforráson túl számos támogatónk volt.
A Gyócsi pékség az egész rendezvény tízóraijához magvas kenyeret adományozott. A helyi Coop boltból mindenbôl többet
kaptunk, mint amit rendeltünk. Elôadóink (védônôk, fogászati asszisztens) nagyon szívesen jöttek elôadást tartani felkérésünkre. Az egészséges ebéd elkészítésében a Tavaskert Fogadó
dolgozói vettek részt. Minden osztályfônök elôzetes feladata
volt, hogy ötleteikkel színesítsék az általam felvázolt programot. Három kolléga kivételével minden pedagógus jelen volt,
valamint a pedagógiai munkát segítôk is aktívan részt vettek a
nap programjában.
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Fél 11-tôl: Séta a játszótérre-futóverseny.
3. évfolyam:
Egyszer volt az élet… A száj és a fogak-beszélgetés
(Moharosné Benkô Ágnes of.)
Feladatlap kitöltése.
Fél 11-tôl: Séta a játszótérre-futóverseny.
2. évfolyam:
A helyes fogmosásról és a fogszuvasodásról -beszélgetés
(fogakról-gyermekeink.lapunk.hu)
Közös tapasztalatok (fogorvosnál, fogmosásról, fogfájásról)
megörökítése rajzban.
Fél 11-tôl: Séta a tó körül. (Schaffer Ferencné of.)

Gyönyörû napsütéses reggelre ébredtünk. Mindenki idôben
megérkezett. Tanulók, pedagógusok igyekeztek alkalomhoz
illô, sportos öltözetben megjelenni. Nagy szenzáció volt Tarczali
Bence szüleinek adományozása, 3 m3 homok került a homokozóba a kicsik nagy örömére.

Nagyon vártuk ezt a napot! A következô programokat valósítottuk meg az Egészségnap keretében.
Az alsó tagozat programjai:
8 óra: Reggeli torna a mûfüves pályán az iskola minden (alsós és felsôs) tanulója részére
Tartotta: Galgóczy Lajos testnevelô tanár

Fél 9-tôl: Programok ismertetése, bevonulás a termekbe.
9 órától:
4. évfolyam: Egészség és gasztronómia-beszélgetés (Borsóné
Molnár Szilvia of.) Feladatlap kitöltése.
Közmondások gyûjtése az egészségrôl.

1. évfolyam:
Séta az Árpádnemzetség területére 2–3 felnôtt kísérôvel,
(Galántai Gábor és csapatához), a gyerekek bemutatót láthatnak és ki is próbálhatják magukat. Íjászat.
(Szôlôsyné Nagy Melinda of.)
10 óra:
Tízórai: A pedagógus munkát segítôk reform alapanyagok
(magvas kenyér, zöldségfélék,) felhasználásával szendvicseket
készítettek, melyeket az osztályfônökök tálcán vittek be az osztálytermekbe.
Minden gyerek és felnôtt kapott 1 db cerbonát, valamit egy
2 dl-es 100%-os gyümölcslevet, azonkívül a szokásos gyümölcsöt és kakaót.
Fél 11-tôl: Levegôzés, séta a tó körül, játék a szabadban az
osztályfônökökkel. Játékos sorversenyek és néptánc volt BodóBán Enikô néptánc pedagógus vezetésével.
A felsô tagozat programjai:
8 óra: Reggeli torna a mûfüves pályán az iskola minden (alsós és felsôs) tanulója részére
Tartotta: Galgóczy Lajos testnevelô tanár
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Fél 9-tôl: Programok ismertetése, bevonulás a termekbe.
9 órától:
8. évfolyam: Egészséggel kapcsolatos szórakoztató sorozatepizódokról beszélgetés
Hogy ne éld az életed – Don egészsége(edzôtermek világa, mindennapi sport és egészség)
Family Guy – Felkészülni, vigyázz, gurulj (szteroidok veszélyei)
American Dad – AfterSchoolSpecial (túlsúly és anorexia)
10.30-tól: levonulás a Faluházhoz, egészségügyi séta (kísérô:
Geosits Krisztina)
Szabadidôs tevékenységek a játszótéren. (Gráczer László of )
7. évfolyam: Mi is lennék nélküled! Barátság, szeretet, szerelem-beszélgetés
Elôadó: Vargáné Ángyás Gabriella védônô
Vetítéssel egybekötött elôadás az egészséges táplálkozásról.
Elôadó: Wittmanné Ángyás Eszter of.
6. évfolyam: A serdülôkor testi-lelki problémái-beszélgetés
Elôadó: Pölöskeiné Máté Valéria védônô
Folyadékfogyasztás, energiaital.
Elôadó: Vranekné Járányi Csilla of.
5. évfolyam: Egészséges táplálkozás, helyes fogápolás-beszélgetés
Elôadó: Kiss Györgyi fogászati asszisztens
Ezután az ötödikes tanulók feladatlapokat töltöttek ki csoportokban az egészséges táplálkozásról, a helyes öltözködésrôl,
fogápolásról az osztályfônök irányításával.
Felelôs: Kárpáti Zsolt of. 10 óra:
Tízórai: Reform alapanyagok (magvas kenyér, zöldségfélék,)
felhasználásával szendvicsek készültek tízóraira, melyet az
osztályfônökök tálcán vittek be a tantermekbe.
Minden gyerek és felnôtt kapott 1 db cerbonát, valamint egy
2 dl-es 100%-os gyümölcslevet, azonkívül a szokásos gyümölcsöt és kakaót.
Teaház volt a könyvtárban felsôs tanulók részére tízórai után.
Vendégváró: Nyárainé Boromisza Klára, könyvtárostanár
(6–8 tanuló ment egyszerre vendégségbe Klári nénihez)
Fél 11-tôl: Sportprogramok (meccsek) voltak GalgóczyLajos
testnevelô tanár elôzetes beosztása szerint. Gyôzött a 8. osztály!
Tarczaliné Szabó Ágnes, Romhányi László és Geosits Krisztina
új kollégáink ahol csak tudtak segítettek az osztályfônököknek.
A munkatársak részére volt egy ingyenes természetgyógyászati
állapotfelmérés és kezelés 9 órától- 14 óráig.
Fél 12-tôl folyamatosan ebédelt az iskola minden tanulója
és munkatársa,akik térítésmentesen kaptak egy adag egészséges ebédet. Menü: eperleves, párolt csirkemell zöldségkörettel
(Tavaskert Fogadóból)
A program a tanulók részére 13 órakor fejezôdött be.
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„A szoros társas kapcsolatokban élô emberek több gondot fordítanak egészségi állapotukra. Akik törôdnek egymással, azok
figyelme kiterjed egymás egészségére is.”
(ManfredKets De Vries)
Következô programjaink:
Október

T. nap Esemény

1. (csütörtök)

22.

Zenei Világnap

2. (péntek)

23.

Benedek Elek mesemondó

3. (szombat)
6. (kedd)

Szüreti felvonulás, mulatság
I. kézmûves foglalkozás
25.

7. (szerda)

Aradi vértanúk napja megemlékezés
Minôsítési eljárás
2. tanítás nélküli munkanap
Nevelési értekezlet keretében
TÁMOP-Digitális tartalmak
oktatása
Statisztika: határidô!

20. (kedd)

34.

A felvételi tájékoztató
közzé tétele a köznevelés
információs rendszerében

22. (csütörtök)

36.

Diagnosztikai mérésben érintett
elsôsök létszámának lejelentése
1956-os Forradalom Ünnepe,
Faluház (iskolai is)
Szünet elôtti utolsó tanítási nap

23. (péntek)

Nemzeti ünnep

26. (hétfô)

ôszi szünet

27. (kedd)

ôszi szünet

28. (szerda)

ôszi szünet

29. (csütörtök)

ôszi szünet

30. (péntek)

ôszi szünet

November
2. (hétfô)

T. nap Esemény
37.

ôszi szünet utáni elsô tanítási nap

Iskolánk honlap címe: www.iskola.baracska.hu
Minden fontos információt naprakészen ott olvashatnak intézményünk életérôl.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

idoboló
KÓvoda  |  Közösség
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Bóbita Krónika
A 2015/2016-os nevelési évre 23 új kisgyermek jelentkezett és 20 fô nyert felvételt.
Az óvodai csoportok, csoportlétszá
mok, munkatársak:
• Vegyes csoport (Pöttyös Labda): 19 fô
Óvónôk: Végi Péterné, Kôszegi Szilvia
Dajka: Molnár Jánosné

Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia
Logopédus: Toman Ilona
Gyógytestnevelés: Vizmathy Csilla
Gyermektánc (néptánc): Végi Péterné
Zeneovi: Müllerné Elbert Zsuzsa
Gyermekvédelmi felelôs: Kupiné Böcsödi
Ildikó
Védônô: Rehus Éva

• Vegyes csoport (Katica): 21 fô
Óvónôk: Steinné Godó Ágnes Némethné
Keszthelyi Andrea
Ped.assz.: Huszárné Markovics Erzsébet
Dajka: Radványiné Pauer Tünde

A nevelés nélküli munkanapok idôpont
jai az idei nevelési évben:
2015. október 26. (hétfô)
2015. december 12. (szombat)
2016. február 12. (péntek)
2016. március 29. (kedd)
2016. június 03. (péntek)

• Vegyes csoport (Maci): 23 fô
Óvónô: Szeles Imre Zoltánné Vida Anna
Dajka: Mészáros Sándorné
• Vegyes csoport (Alma): 23 fô
Óvónôk: Kupiné Böcsödi Ildikó, Böcz
Gáborné
Dajka: Csapó Zoltánné

Rendezvények, ünnepek, jeles napok az
óvodában:
– Egészség projekt (10.05-10.22 nyílt
délelôtt: 10.08, 10.16.)
– Buszos kirándulás a martonvásári
parkba (10. 20.)

Közösség

Idôsek Napja 2015
Baracska Község Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Baracskai Alapszervezete szervezésében az
Idôsek Világnapja (október
1.) alkalmából 2015. szeptember 26-án köszöntöttük
településünk 70 év feletti lakosait, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket,
szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után
köztünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket.
Idén a 276 meghívottból – az
esôs idôjárás ellenére – közel
kilencvenen tisztelték meg jelenlétükkel rendezvényünket, amit minden megjelentnek köszönök. A rendezvényt
Becsei Andrásné alpolgármester asszony ünnepi beszéde nyitotta, majd a Baracskai
Dalkör dalcsokorral köszöntötte a megjelenteket, mely
nagy tetszést aratott. A folytatásban Molnár Fanni 6.osztályos tanuló verset mondott Köszöntô Idôsek napjá-

ra címmel. Az ünnepi mûsort
Kapi Gábor nótáskapitány
zenés mûsora zárta. Öröm
volt látni, hogy eme produkció jókedvre és közös nótázásra csábította a közönséget, több dalt együtt énekeltünk az elôadóval.
A mûsor után halk zene mellett beszélgetéssel töltöttük a kora délutánt, miközben az asztalon finom házi
süteményekbôl
falatozhattunk.
A község legidôsebb lakóit: Dombai Jánosnét, Vörös

– Töklámpás, lámpagyújtás (10.29.)
– Márton napi szokások (11.11.)
– M ikulás ünnepség bábozással (dramatizálással) (12.04.)
– K arácsonyi kézmûvesdélután szülôk
kel, gyerekekkel (12.11. 17:00-tól)
– Farsang, dramatizálás szülôkkel, kiszehajtás (02.05.)
– Március 15.-i megemlékezés (03.11.)
– Zöldágjárás (03.18.)
– Húsvéti készülôdés, kézmûves délután
(03.18 17:00-tól)
– Családi sportnap: (04.23.)
– Táncház (Május hó)
– Nagycsoportosok kirándulása (május): Alma-, Katica-, Pöttyös Labda
Csoport
– Gyermeknap (május vége)
– Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása
csoportonként (máj. 24., 25., 26., 27.)
Végi Péterné
Intézményvezetô-helyettes

idoboló
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Józsefnét és Mészáros Lászlót virágcsokorral köszöntöttük. Idén még egy nevezetes

évforduló volt, Komáromi János és Komáromi Jánosné 70
évvel ezelôtt kötöttek házas-

2015. október

ságot, mely alkalomból nekik
is gratuláltunk.
Az önkormányzat képviselôtestülete idén is minden 70
éven felüli állandó baracskai
lakosnak pénzbeli támogatást nyújtott, melyet minden
érintett köszönettel vett.
Ezúton fejezem ki köszönetemet a Baracskai Dalkörnek,
Molnár
Fanninak és felkészítô tanárának,
Vranekné Járányi Csillának, hogy mûsorukkal emelték a rendezvény színvonalát,
Szánthó Andreának a csodás
dekoráció elkészítését, illetve mindazoknak, akik a ren-

dezvény
lebonyolításában
tevôlegesen részt vettek azzal, hogy segítséget nyújtottak a helyszín berendezésében, az idôsek kiszolgálásában. Köszönet illeti meg azokat a vállalkozókat és magánszemélyeket is, akik finom
süteményekkel támogatták a
rendezvényt.
Remélem, hogy jövôre még
több
nyugdíjas
látogat
ja meg az Idôsek Napi ren
dezvényünket.
Addig
is
mindannyiójuknak jó egészséget kívánok!
Nyitli Anita
szervezô

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Tanév kezdetén a vasárnapi szentmisén a Veni Sancte (Jöjj,
Szentlélek) kezdetû himnusszal imádkoztunk a tanuló ifjúságért, szüleikért, tanáraikért, hitoktatóikért. Isten segítségét kérjük, hogy bölcsen tudjuk eldönteni, a felkínált lehetôségek közül mi az, ami hasznára van a gyermekünknek és mi nem.
Megkezdôdött mind az iskolai, mind a plébániai hitoktatás.
A plébánián szerdán és pénteken vannak az órák, és ide még lehet csatlakozni. A középiskolások, egyetemisták bibliaórái mindig külön egyeztetett idôpontokban vannak. A felnôtt bibliaórák idejét szintén egyeztetik a résztvevôk.
A nyári programok változatosak voltak: két fiatal család részt
vett az egyházmegyei családi táborban, ezen kívül zarándoklatok, kirándulások tették gazdagabbá a nyarat. Külön öröm
számunkra, hogy a felnôtt fiatalok ismét önállóan táboroztatták a kisebbeket.

Október 3-án lesz az ôszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó,
melyre szintén készülnek az egyházközségünkbôl. Témája az
elkötelezôdés, mottója: Hûséges az Isten. A nap során – kapcsolódva a szerzetesek évéhez – kiemelt szerepe lesz az egyes
szerzetesrendekkel, megszentelt életet élôkkel való találkozásnak.
Végül Böjte Csaba testvér gondolatát szeretném megosztani az
Olvasókkal, aki a nevelés nehézségeiben bíztatja a szülôket:
„Minden pohár víz, mit nagyra nôtt gyermeked szeretettel másnak ad, azt az Úr neked is meg fogja köszönni, ebben biztos lehetsz!”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

KözérdekÛ

Köszönet a támogatásért
Baracska Község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki a Soliter Díszfaiskolának, hogy a 7-es út melletti, Baracska külterületén lévô kertészeti árudájuk növényzetébôl támogatást nyújtottak a település szépítéséhez.
A támogatásként nyújtott növényzettel lehetôvé vált a Baracska, Templom u. 19. szám alatti Kozma Ferenc Általános Iskolához felvezetô út melletti elöregedett sövényt felújítani, ezáltal az iskola környezetét szebbé tenni a tanév kezdetére.
Köszönöm Hegedûs Annamáriának, hogy a természetbeni támogatás mellett szakmai segítséget is nyújtott az ültetéskor.
									
Becsei Andrásné
									
alpolgármester

Civil sarok

Szóvá teszem!
Mint szú a fát, úgy rágja a lelkem az alább
felsoroltak. Talán kezdeném falunk kultúrájának látogatottságával.
Az utóbbi idôben két színmûvész is tartott verses elôadói estét. Simándi Jó-

zsef a nagy operaénekes fia, Simándi Péter rendkívül kedves érzékeny lelkületével, oly átéléssel mondta el József Attila
egy-egy ismert versét, idézett Máraitól a
,,Gyertyák csonkig égnek” c. könyvébôl,

és mindegyikhez hozzáfûzve a költô, az
író által leírtak lényegét. Még az ô hangja
is elcsuklott, szemébôl könnyeit törölgette, hogy csak e kettôt említsem. Falunk
leendô kis mûvésze Bagdi Zsófi fiatal kora
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ellenére letaglózta a nézôközönséget.
Második vendégünk – augusztus 20-ai ünnepségen Bácskai János színmûvész, akit
csak úgy tudnám jellemezni, hogy ,,elsô
az egyenlôk között”. Esetenként zongora
kísérettel tette még felemelkedetté versmondását. ô is József Attila verseibôl és
saját megzenésített verseibôl válogatottan
adózott István király és az új kenyér ünnepének. Még soha ilyen gyönyörûséget
nem hallottam. Idô-tér megszûnt. Hangja, esetenként mint az ég mennydörgése,
vagy a lázadó Dózsa, vagy a csüggedt szegény magyar nép. Nem ragozom tovább!
Amit még szeretnék ezzel kapcsolatban
szóvá tenni – még sehol nem olvastam arról, hogy valaki szóvá tette –, netán megköszönte volna azokat a csodálatosan elkészített díszleteket. Nem kis munka és
fáradtság, otthonukból hozni korhû bútorokat, megfesteni az adott kort éppen
kifejezô jelmeeit.
De hol van/volt a közönség augusztus 20án? Elsôsorban az értelmiség! Tanárnôk
és tanítók vagy azok az iskolás gyermekeink, akiket magyar tanáraik vagy az iskola igazgatója invitálja, nagyon sokat lehetett volna belôle tanulni. Közöny, érdektelenség? De lázadozni tudunk, ebben a
faluban nem történik semmi, csak a ,,dráma klub” szerepel – mondják sokan.
Ugyan a dráma klub elôadásokon azért jelen vannak a szülôk egyéb hozzátartozók.
A magam részérôl örülök annak, hogy
azt a pár fiatalt sikerült Kupi Gábornak
a kultúra iránti érdeklôdés bûvkörébe bevonni, mert sokat tudnak belôle profitálni, amely majd az életük során kamatozik.
Széttekintve a faluban: végre új köntöst
kapott az orvosi rendelô, a Községháza,
Faluház. Viszont szeretném megkérdezni, hogy ki volt az a ,,Nobel-díjra” érdemes eszme, aki a Község háza mellett
letérkövezte azt a kis placcot? No meg a
három pad és a két asztal… Hát én kiültetném ebben a 40 °C fokos melegben,
vagy a –15 fokban és nézelôdjön. Valaki azt mondta, hogy ott eredetileg piac
lett volna! Ott, mert a Községháza ablakából rálátni, ki árul és ki vesz – levegôt,
mert már más nem igen terem meg a
kertekben. Végre kezd ,,rend” lenni. A
falu közepén talán egy pár tô parkrózsa még szebbé tette volna a helyet, egy
kis lélekemelô színfolt annál inkább, hisz
mellette ott van szépen rendezetten a katolikus templom és a szoborkert. Ha már
itt tartok, a magyar szobrok miért nincsenek körbeültetve mondjuk valami örökzölddel? Mikor koszorúzták meg vagy
miért nem lehet egy szál virágot elhelyez-
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Civil sarok
ni valamilyen kis virágtartóba?
Lehet, hogy személyemhez tartozó ügy,
de az én lelkemnek ez fáj. Az 1. világháború után megcsonkítva országunk, kifosztva a románoktól, plusz még a világgazdasági válság és az ezzel együtt járó
szegénység. De ez a falu tudott azoknak
a baracskai lakosoknak szobrot állítani és
márványtáblába vésették nevüket, akik
életüket áldozták a hatalomra éheseknek.
Bennük még volt tisztelet az elesettek
iránt. Hála Istennek, hogy 70 év eltelt háború nélkül, nagy nehezen elkészült a II.
világháborúban elhunytak emlékmûve,
de hogy még három márványtáblára is
költsenek – bocsánat áldozzanak – ez ki
van zárva.
Az orosz szobor egyik oldalán rózsák vannak, a másik felén szintén halottak porladnak, de a jól nevelt fiatalok ott kerékpároznak. Errôl jut az eszembe, milyen
szép lett volna, ha azokkal a különleges
,,oxi”-facsemetékkel körbeültették volna
a szoborkertet…Volt lehetôségem nagy
méretekben látni Érden ezeket a fákat,
maga a csoda! Magas a fa és óriási levele
van, ága nincs. És még egy ehhez kapcsolódóan, amikor a helyi lap ezen facsemetéket a lakosság tudomására hozta a Polgármester által – többek között megköszönte Papp lstván úrnak, hogy azok szállításához anyagilag hozzájárult: valahogy
így: ,,Pista köszönöm!”, hát a vér megfagyott bennem, mert ha szemtôl szembe találkozik Papp úrral és jó baráti viszony van közöttük – akkor még megértem e köszönési formát, de egy újságban
én még is csak azt írtam volna le: ,,Papp
István úr önzetlen támogatását falunk valamennyi lakosa nevében köszönöm„.
Más – de még a fentiekhez tartozik: Kozma Ferenc sírhalma kint a temetôben.
Két objektum is viseli a nevét, de csak
egyszer teszik rendbe, Falunapra, aztán
hetekig száradnak a koszorúk, majd valaki/valakik leszedik és rádobáljál Szalai
Sándor volt református lelkipásztor feleségének a sírjára, akinek köszönhetô,
hogy községünkben az 1800-as évek közepén felépíttette a mûemlék jellegû református templomot. Aztán szépen a
következô ünnepig nôhet a gaz. Ott pihen Kozma Ferenc testvére, annak gyermekei, lánya. No és még sokan mások,
akik hajdanán nagyon sok áldozatot hoztak, ôk nem számítanak. Bezzeg más települések, „hírrel hirdetik”, hogy kik voltak az ôseik, és mit köszönhetnek nekik. A falu vezetôinek, beleértve az iskola
vezetôit is, már régen össze kellett volna
fogni egyszer, rendbe tenni, majd felosztani osztályonként – és átörökítve rend-
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ben tartani. De nálunk a ,,Pató Pál úr elmélet mûködik: ,, ráérünk arra még”.
Most egy régebbi ügyrôl, amire mindig
tôlem várnak választ! Pleszkó Ferencné
az elmúlt évben hosszú betegség után elhunyt. Életében munkájáért a képviselôtestület által alapított érdeméremben részesült. Megérdemelte, nyugodjon békében, viszont azt nem értik meg – én
sem – hogy a gyermekei, halála után miért kaptak az Önkormányzattól 100 ezer
Ft-ot. Nos, azért, mert az önkormányzati rendelet, mely az adható kitüntetéseket
tartalmazza, arról is rendelkezik, hogy az
illetô halála bekövetkezését követôen a
temetéshez a fenti összeggel hozzájárul.
Most egy kényesebb probléma, az Idôsek
napja. A Vöröskereszt rendezi, az Önkormányzat pedig minden hetven éven felülinek borítékba helyez pár ezer Ft-ot.
Amit most fogok írni csak azok vegyék
magukra, akik magukra ismernek. Elsô
dolguk egyeseknek, hogy táskájukba rakják a süteményeket, majd az ismételten
kihozott sütikbôl is kiveszik részüket és
angolosan távoznak. Tisztelettel kérem,
az idôsek ünnepe nem errôl szól. A pénzjuttatás és a süti csak hab a tortán.
Van még egy sokakat érintô és sértô dolog! A legutóbbi helyi újságunkban a
jegyzôasszony által aláírtan megjelent
egy rendelet, hogy bizony sok probléma
van a községben az állampolgárok háza
táján. Ennek már számtalan írásos jelét
adta, miszerint szigorúan jár el azokkal
szemben, akik nem teszik rendbe udvarukat kertjüket, a közterületet stb. Ami
engem haragra gerjesztett Szeleczkyné
jegyzôasszonnyal szemben az az, hogy
amit el szabad égetni – mondjuk a kertben vagy az udvaron – azt vagy szerdai,
vagy vasárnapi napon teheti az állampolgár. Én vasárnap pihenni szeretnék, de
egyes állampolgárok ész nélkül tüzelnek
mindent. Már majdnem ,,anyázni” kezdtem, amikor eszembe jutott, hogy velem
együtt nagyon sokan tévedésben vannak.
Nos, hogy vasárnap tüzelhetjük a hulladékot, azt nem ô találta ki, hanem a ,,hatok” döntöttek így. A jegyzôasszony a
„hatok” által megszavazott önkormányzati rendeletet csak aláírja, és a végrehajtásért felel. Egy szóval a balhét ô viszi el.
Nos még sok minden van, amit szóvá lehetne tenni, de tartok attól, hogy az újság
szerkesztôbizottsága ezt is lefogja szavazni. Egyelôre Magyarországon még szólásszabadság van, vannak fórumok, melyet
igénybe lehet venni, és én akkor könnyítek a lelkemen.
dr. Antal Ida
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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

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 AndrásDr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
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

Gyógyszertári ügyelet

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
Kedd
7–8
Szerda
12–13
Csütörtök
7–8
Péntek
7–8

Ercsi: október 24., 25., november 14., 15.,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: október 31., november 1., 21., 22.,
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: október 17., 18., november 7., 8., 28., 29.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés ÉvaTóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

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.

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
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
Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006

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
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Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.
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Falugazdász
Gulyás Nikoletta...................................................(70) 4893-882

Községi Könyvtár

Martonvásári Járási Hivatal
• Titkárság...............................................................(22) 569-280
• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. .........................................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 20.................................................(25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig

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

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.

• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek................................... (22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek......................... (22) 569−283, (22) 569−284
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1..................................(22) 569−288
2451 Ercsi, Fô u. 27.......................... (25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd: nincs
ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig
• Foglalkoztatási Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 34.................................................(25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8−14 óráig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8−14 óráig; Csütörtök: 8−14 óráig;
Péntek: 8−12 óráig
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8-12 óráig; Csütörtök: 8-12 óráig

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
•K
 özponti 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

Impresszum

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett
testvérem Magyar József temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyetek, gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Köszönettel:
Gyászoló család

Sportolási célra bérbe vehetô
önkormányzatunktól 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 Oláh Józsefnél lehet jelezni a
06-20-598-3799 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.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férj,
édesapa, id. Schaberg István temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban, gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Tisztelettel:
a gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Badics Gábor temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Gyászoló család

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: november 4. | Várható megjelenés: november 15.
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