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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

Közmeghallgatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
2015. november 27-én, pénteken 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Faluházban.
Napirendi pontok:
Tájékoztató a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Tájékoztató a 2016. évi fôbb célkitûzésekrôl

Alpolgármesteri sorok

Településtisztaság – környezetvédelem
Az idei évben az eddigieknél is na
gyobb figyelmet fordítottunk a telepü
lés tisztaságára, környezetének védelmé
re. Az elmúlt évben megkezdett köztéri
hulladékgyûjtôk beszerzését és kihelye
zését tovább folytattuk. Az idei költség
vetésbe betervezett összegbôl újabb 8 db
gyûjtôt tudtunk vásárolni. A beszerzé
sek mellett rendszeresen végezzük a régi,
megrongálódott gyûjtôk felújítását is.
Mindezek ellenére sajnos vannak, akik
az elhasznált papírzsebkendôt, kiürült
zacskót, italos flakont, dobozt és üve
get még mindig annak keletkezése he
lyén (az utcán, járdán) dobják el, (gyak
ran még össze is törik az üveget) arra
sem képesek, hogy a pár méterre lévô
gyûjtôbe helyezzék. De sajnos olyanok is
akadnak, akik a Vasút utcában háztartá
si hulladékgyûjtônek gondolják a kerék
párút melletti köztéri hulladékgyûjtôket.
Szinte minden héten annyira megpakol
ják, hogy aki útközben szeretne bedob
ni egy kisebb hulladékot, már nem tud
ja megtenni.
Két alkalommal szerveztünk sikeres
elektronikai hulladékgyûjtést. Tavas�
szal a hulladékszállítást végzô Kft. hir
detett és végzett lomtalanítást, szeptem
berben pedig önkormányzatunk költ
ségvetésének terhére történt a lomtala
nítás. Ez utóbbi alkalommal a szokásos
évi mennyiségnek háromszorosát kellett
elszállíttatni. Noha erre a tervezett ös�
szeg háromszorosát is kellett kifizetni,
de legalább nem a közterületeken, bok
rok alatt vagy a közeli erdôkben landol
tak a felesleges lomok.
Részt vettünk a „TeSzedd!” szemét
gyûjtési akcióban, melyrôl már koráb
ban beszámoltam.
Virágosítottuk a polgármesteri hivatal
környékét, a Faluház udvarát és az Em
lékparkot. Annak örültem, hogy a színes
virágok másoknak is megtetszettek, an

nak már kevésbé, hogy azokat kiszedték
helyükrôl és elvitték, vagy egyszerûen
csak szétdobálták a kihúzott töveket.
A támogatóknak köszönhetôen több al
kalommal is tudtunk évelô növényeket
ültetni pl. az iskolai feljáróhoz, polgár
mesteri hivatal köré és a sportpálya kö
rüli területre. Legutóbb Kertmegi Sán
dor kertész úrtól kaptunk térítésmente
sen növényeket. Ezen alkalmat is megra
gadom a köszönetmondásra.
Ebben az évben az átlagostól több sze
mélynek tudtunk közfoglalkoztatott
ként munkát adni, így folyamatosan tör
tént a közterületeken a bokor gyérítés,
fûvágás, gaztalanítás, ároktisztítás, sze
métszedés. Köszönöm munkájukat, s bi
zony gyakran értettem egyet jogos felhá
borodásukkal, mikor olyan közterület
re kitett csomagokkal találkoztak, ame
lyek erôsen „illatoztak,” csúnya színû le
vet folyattak, s hemzsegtek a különbözô
élôsködôktôl. Kérem az ilyen csoma
gok kihelyezôit, mielôtt legközelebb ezt

tennék, gondoljanak arra, hogy van le
gális és humánusabb megoldás a tyúk,
macska, kutya, malactetem elhelyezés
re – pl. elásással – ne szennyezzék a kör
nyezetet és fôleg ne tegyenek ki senkit
fertôzésveszélynek!
A jövôre nézve csak reménykedni tudok
abban, hogy nem csak óhajtjuk és köve
teljük az élhetôbb, szebb, tisztább kör
nyezetet, hanem mindannyian teszünk
is érte.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy önkormányzatunk engedélyével 2
db ruhagyûjtô konténert helyezett ki a
TEXTRADE Kft. a polgármesteri hiva
tal melletti beépítetlen területen.
A konténerekbe bárki elhelyezheti a
már megunt vagy feleslegessé vált ru
hanemût, lábbelit. A holmikat tiszta ál
lapotban szíveskedjenek a konténerekbe
helyezni!
Becsei Andrásné
alpolgármester

2015. november

idoboló
KÖnkormányzat

3

Októberi események
Október 22-én délután a Faluházban
emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról.
Boriszov Zoltán polgármester úr
köszöntôje után Fejér Megye Díszpol
gára, a Vörösmarty Társaság elnöke:
Bobory Zoltán író mondott ünnepi be
szédet. Ezt követte a helyi Kozma Ferenc
Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak
mûsora, akik látványos elôadásukban
1956 ôsze néhány napjának eseménye
it idézték. A fiatalok nagy átéléssel adták
elô a megrendítô eseményeket, produk
ciójuk nagy hatással volt a jelenlévôkre.
Köszönjük az emlékezetes mûsort a tanu
lóknak és felkészítô tanáruknak, Gráczer
László igazgatóhelyettes úrnak.

***
Október hónapban a civil szervezetek,
illetve szervezôdések gazdagították a
Faluházi programokat, minden hétvégére jutott egy-egy.
Október 3-án tartották a székely talál
kozót, melyre immáron nyolcadik alka
lommal került sor. Példaértékû, ahogyan
a községünkben és a környéken letelepe
dettek az összetartozás érzését ilyen for
mában is erôsítik, továbbadják.
Október 17-én a helyi Dalkör tartott zenei találkozót. Jelen volt a Kajászói, a
Nagytétényi és a Százhalombattai Dalkör,
melyekkel évek óta jó kapcsolatot tarta
nak fent a baracskai dalosok. Mindegyik

dalkör elôadott egy-egy dalcsokrot, me
lyek között vidám és tájjellegû népdalok
valamint többszólamú kórusmûvek is sze
repeltek.
Az igényesen összeállított és elôadott
számokban megmutatkozott Szoboszlay
Béláné ének-zene pedagógusi munkája,
aki a Kajászói és Baracskai Dalkörnek is a
kórusvezetôje.
Jelentôs évfordulóhoz érkezett a Baracs
kai Dalkör. 10 éve, hogy 15 fôvel megala

kultak, és az évek során kimaradt néhány
tag mellett több új taggal is bôvült létszá
muk. E jubileumi alkalomból a dalkörö
sök megköszönték Szoboszlayné Andreá
nak kórusvezetôi, szakmai munkáját, se
gítségét, valamint Mészáros Jenôné Ibi
kének, hogy fáradhatatlanul szervezi és
ellátja a Dalkör mûködésével kapcsolatos
teendôket. Nevezettek meghatottan vet
ték át a köszöntô szavakkal átadott virá
got és ajándékot. A Dalkör tagjai a ven
déglátásban, a finom sütemények készí
tésében is jeleskedtek, gondoskodtak a
jelenlévôk jó közérzetérôl. Az pedig ter
mészetes, hogy a találkozó közös éneklés
sel fejezôdött be.
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Ezúton is köszönetet mondok a Baracs
kai Dalkörnek, hogy községi rendezvé
nyeinknek is részeseivé váltak. Dalaik
kal színesítik, gazdagítják a mûsorokat
úgy az emlékünnepeken, mint a szóra
koztató rendezvényeken. Bízom benne,
hogy szerepléseikkel az elkövetkezendô

idôszakban is hozzájárulnak a közsé
gi rendezvények sikerességéhez, szorgal
mazzák az együtt éneklés örömét.
Október 24-én délután a Nyugdíjas Klub
által meghirdetett „Süssünk, süssünk!”
felhívásra készült édes és sós sütemények

2015. november

alkotói és kedvelôi találkoztak. Sokan ké
szültek mutatós és ízletes finomságokkal.
Szerencsére a sütemények kedvelôiben
sem volt hiány, akik megkóstolhatták
az általuk kiszemelt sós vagy édes süte
ményt, tortát. A receptcserék is megtör
téntek, melyekhez az egyéni fortélyokat,
jó tanácsokat is szívesen adták át egymás
nak. Ez az esemény is már második éve,
hogy Dr. Herczeg Józsefné Magdi vezeté
sével megszervezésre került és úgy tûnik
népszerû, kellemes hagyománnyá alakul.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok
Ismételten felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a
képviselô-testület döntése szerint Baracska község közigazgatá
si területén avart és kerti hulladékot égetni kizárólag szerdai és
vasárnapi napokon, azon belül is csak 15.00 órától 19.00 óráig
engedélyezett, ettôl eltérô idôpontokban TILOS!
Bejelentésre, illetve helyszíni ellenôrzésre a helyi jogszabályt
be nem tartókkal szemben eljárást kezdeményezünk. Kérjük
Önöket, akár figyelmeztetve egymást, hogy csak a megenge
dett idôtartamban tüzeljenek, akkor is a megfelelô biztonsági
elôírások betartásával!
Üzenet
Üzenem annak az állampolgárnak, aki 2015. november 2-ára
(hétfô) reggelre „meglepte” a hivatal dolgozóit azzal, hogy el
égette a postaládában lévô szombati Fejér Megyei Hírlapot, fel
jelentést tettem a Gárdonyi Rendôrkapitányságon. Ha az illetô
ilyen módon kívánta nemtetszését kinyilvánítani, szégyellje ma
gát, nincs helye a tisztességes, becsületes emberek között!
Idôszerû feladatok
Az idôjárási elôrejelzések alapján már folyamatosan kell számí
tani arra, hogy síkossá válnak az utakkal együtt a járdák is a te
lepülésen.
Ez ismét feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak , ingatlan
használóknak is, hiszen a település területén, többek között az
épületek elôtti járdák tisztán tartása, illetve síkosság-mentesíté
se az ô feladatuk.
A hideg idôben lehulló esô vagy hó hamar ráfagy az ingatlanok
elôtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedôk számá
ra. Ezért fontos, hogy a járdák síkosság-mentesítése az idôjárás
függvényében, akár naponta több alkalommal is, megtörténjen.
Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idôsek és a moz

gásukban bármilyen okból korlátozott személyek. Kérek min
den ingatlantulajdonost, hogy a balesetek – a kártérítés meg
térítésére indított polgári peres eljárás – elkerülése érdekében
mindenki a saját lehetôségéhez mérten járuljon hozzá települé
sünkön a balesetmentes közlekedés fenntartásához.
FIGYELEM! A környezetvédelmi jogszabályok szerint sóval
nem szabad csúszásmentesíteni, erre a célra homokot, sódert,
zeolitot, hamut, faforgácsot, fûrészport és egyéb környezetba
rát eszközt lehet használni.
Közvilágítási hibák bejelentésérôl
Az elmúlt idôszakban sok közvilágítási lámpatest meghibásodá
sa következett be, melyet részben Önök jelentettek be a Hivatal
hoz. Ha valaki a közvilágítási lámpatest meghibásodását észle
li, továbbra is vagy minket, a Baracskai Polgármesteri Hivatalt
(22 454-050/101 mellék), vagy az E-on hibabejelentôjét, a
06 80 533-533-as telefonszámát hívhatja.
Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben többször jelentenek be akár
az E-on-hoz, akár hozzánk hibát ugyanarra a lámpatestre vo
natkozóan, a 15 napos várakozási idô minden alkalommal az
E-on-nál újra indul.
A Baracskai Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett hibabejelen
tést minden alkalommal, azonnal továbbítjuk az E-on részére,
melynek megtörténtérôl az E-on kódszámmal ad visszaigazo
lást. Arról viszont, hogy a hibát mikor javítják ki, a Szolgál
tató nekünk nem ad információt, ezért kérjük, amennyiben a
hibabejelentéstôl számítva kb. 16, 17 nap már eltelt, és a szol
gáltató a hibát nem javította ki, azt jelezzék újból, mert a kód
számra való hivatkozásra ismételten jelezni tudjuk a problémát
a szolgáltató felé.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

2015. november

idoboló
KÖnkormányzat

5

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 25/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelete

a szociális tûzifa támogatás helyi szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelôanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítô támogatásról szóló 46/2014. (IX.
25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következôket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Baracska község közigazgatá
si területén lakóhellyel rendelkezô személyekre, feltéve, hogy
életvitelszerûen Baracska községben él.
2. Értelmezô rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a háztartást a szociális igazga
tásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban Szt.) foglaltaknak megfelelôen kell alkalmazni.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresôtevé
kenység esetén a munkáltatói igazolás; nyugdíjszerû ellátások
esetén a nyugdíjösszesítô és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ill.
folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó
havi folyószámla kivonat, postai szelvény, vagy megállapító ha
tározat; az állami foglalkoztatási szervtôl folyósított ellátás ese
tén a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivo
nat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy vég
zés, ill. a tartásdíj megelôlegezést elrendelô határozat.
3. Hatásköri rendelkezések
4. § E rendeletben meghatározott ellátás tekintetében a kép
viselô-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.
4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) Baracska Község Önkormányzatának Képviselôtestülete a szociális tüzelô támogatást tûzifa formájában nyújtja.
(2) A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet a Baracskai Pol
gármesteri Hivatalban (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) lehet
benyújtani, legkésôbb 2015. november 30. napján 12.00 óráig.
A határidô elmulasztása jogvesztô.
(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i)
pontját, valamint a 10.§-t megfelelôen alkalmazni kell.
(4) Amennyiben a polgármester a jövedelemnyilatkozatban kö
zölt adatokat vitatja, a Szt. 10. § (6) bekezdését megfelelôen al
kalmazni kell.
(5) A tûzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezô
átvételi elismervény aláírásával igazolja.
(6) A kérelemben tett nyilatkozatok valódiságát a polgármester
helyszíni szemle útján jogosult ellenôrizni.

2. A jogosultság feltételei
6. § (1) Baracska Község Képviselô-testülete – a rendelkezés
re álló készlet erejéig – szociális tûzifa támogatásban részesíthe
ti azt a személyt, aki
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos települési támogatásra jogosult, vagy
b) aktív korúak ellátásában, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
d) családjában halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket ne
vel, vagy
e) idôskorúak járadékában részesül, vagy
f) egészségkárosodására tekintettel részesül ellátásban és a ház
tartásában az egy fôre jutó havi jövedelem összege nem halad
ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy
g) 70 éven felüli egyedül élô nyugdíjas, és nyugdíjának havi ös�
szege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegé
nek 250%-át.
(2) A tûzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jo
gosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élô személyek
és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több ké
relem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjé
ben történik.
(3) A tûzifa támogatás megítélésénél a polgármester figyelem
be veszi az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, a
kérelmezôvel együtt élôk – elsôsorban a gyermekek – számát,
az egy fôre jutó jövedelem összegét, az egyéb szociális ellátások
ra való jogosultságot és azok havi összegét és ezek mérlegelésé
vel, egyedileg dönt a jogosultságról.
(4) Nem jogosult szociális célú tûzifa támogatásra – függetlenül
az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétôl – az a
személy, aki olyan ingatlanban él, amely a kérelem benyújtása
kor tûzifával egyáltalán nem fûthetô.
(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel
szerûen senki sem él, a támogatás nem kérhetô.
(6) A tûzifa támogatásban részesülô személy a tûzifát nem ér
tékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben bebizonyoso
dik, hogy a jogosult a fát értékesítette, köteles a tûzifa támoga
tás ellenértékét megtéríteni és a további tüzelôanyag támogatá
sokból kizárható.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba és
2015. december 15. napján hatályát veszti.
A kérelem nyomtatvány letölthetô a baracska.hu honlapról, ill.
igényelhetô a polgármesteri hivatalban.
Boriszov Zoltán s.k. 
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester
jegyzô

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 27/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyûjtésérôl és elszállításáról
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §

(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékokról
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szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: a Ht.) 2.
§ (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, vala
mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzôre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a szilárd települési hulla
dékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai
2. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiter
jed:
a) a Ht. 42. § (1) a), b), c), e) pontjában meghatározott tevé
kenységekre,
b) a Ht. 42. § (1) d) és f) pontjában meghatározott tevékeny
ségekre, amely tevékenységekre a hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatási szerzôdés vonatkozik.
(2) Jelen rendelet vonatkozásában a Ht. értelmezô rendelkezô
rendelkezései az irányadóak.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozásában a
közszolgáltatási terület: Baracska község teljes belterülete, va
lamint a Vasút utca, a Széchenyi utca a Baracska helységjelzô
táblától a szennyvíztelepig, Annamajor teljes területe, Roboz,
Baracska, Kossuth utcában a Baracska helységjelzô táblától
Gellért pusztáig.
3. A közszolgáltató
3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a
Depónia Nonprofit Hulladékkezelô és Településtisztasági Kft.
és a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26.) konzorciuma (to
vábbiakban együttesen: közszolgáltató) végzi.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel
összefüggô jogai és kötelezettségei, az elkülönített hulladék
gyûjtése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzôdés egyes tartalmi elemei
4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja
4. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írás
ban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási
szerzôdés alapján történik.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a
Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerzôdéses jog
viszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának ténye hoz
za létre.
(3) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és
háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minôsülô vegyes
hulladék ( a továbbiakban: vegyes hulladék) szállítása a szol
gáltató által az ingatlan tulajdonosok részére megküldött szál
lítási naptárban megjelölt szállítási napokon történik.
(4) A hulladékot legkorábban a szállítást megelôzô nap 18.00
órától lehet kihelyezni legkésôbb a szállítási nap 7.00 óráig.
(5) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingat
lanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévô a Közszol
gáltató szállítóeszközéhez rendszeresített állandó lakos ese
tén szabvány hulladékgyûjtô edényben, üdülô ingatlan esetén
szabvány hulladékgyûjtô edényzetben, vagy megfelelô teherbí
rású, max. 110 literes gyûjtôzsákba helyezi el.
(6) Az alkalmazható gyûjtôedények
a) a 80 literes szabvány hulladékgyûjtô edényben elhelyezett
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hulladék súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot,
b) a 110 literes szabvány hulladékgyûjtô edényzetben elhelye
zett hulladék súlya nem haladhatja meg a 15 kg-ot,
c) többlet hulladék a Közszolgáltató által biztosított egye
di jelölést tartalmazó matricával ellátott, legfeljebb 110 liter
ûrtartalmú gyûjtô zsák, melynek súlya a hulladékkal együtt
nem haladhatja meg a 15 kg-ot.
(7) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlan
használó az általa használt ingatlan elé a (6) bekezdésben meg
jelölt gyûjtôedényben a közterületre kihelyez.
5. § (1) Ahol a Közszolgáltató az elkülönítetten gyûjtött (sze
lektív) hulladék elszállítását rendszeresen – minimum havi egy
alkalommal – biztosítja, ott, az ingatlan használója köteles a
megfelelô hulladékot elkülönítetten gyûjteni és a Közszolgál
tató részére átadni.
(2) Az elkülönítetten gyûjtött hasznosítható hulladék (csoma
golóanyagok) elszállítása a Közszolgáltató által összeállított
szállítási naptárban meghatározott idôpontban történik.
(3) Az elkülönítetten gyûjtött és szállításra kihelyezett hulla
dékot a Közszolgáltató korlátozás nélküli mennyiségben el
szállítja.
(4) Az az elkülönített hulladék kerül elszállításra, melyet az
ingatlanhasználó az általa biztosított zsákban elhelyezve vagy
szállításra alkalmas állapotba kötegelve az ingatlan elé a köz
területre kihelyez.
(5) Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyûjtött
üveghulladékot elkülönítve elszállíthatja és elhelyezheti a Köz
szolgáltató által üzemeltetett alábbi gyûjtôpontokon is:
Baracska, Kossuth u. 29., Tompa u.
6. § (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása
évente egy alkalommal történik. A lomelszállítás idôpontjáról
a település, az érintett településrészek lakóit a Közszolgáltató
hirdetmény útján tájékoztatja.
(2) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlan
használó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a
közterületre kihelyez.
(3) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és
bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármû roncs,
veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítet
ten gyûjthetô hulladék, biohulladék, továbbá a nem lakossági
használatból eredô (vállalkozásoknál, intézményeknél, keres
kedelmi egységeknél) keletkezett hulladék.
(4) Lomhulladékként ingatlanonként legfeljebb 3 m3 hulladék
helyezhetô ki.
7. § (1) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatáro
zott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényrôl a honlap
ján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.
(2) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadá
lyozó tényezô megszûnését követô legkésôbb 24 órán belül el
végzi.
4.3. Az ingatlan használó jogai, kötelezettségei
8. § Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:
a) a beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálko
dási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az in
gatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kíván
ja igénybe venni),
b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új in
gatlan esetében ingatlanhasználat kezdôdik, a változást követô
15 napon belül írásban bejelentse a Közszolgáltatónak, a be
jelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ebbôl eredô
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mindennemû felelôsség, illetôleg a felmerült költségek az in
gatlan tulajdonosát terhelik.
c) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményeket betartsa, ennek figyelembe
vételével:
ca) szabvány, 80 és 110 literes zárható gyûjtôedényzetben
gyûjtse a hulladékot,
cb) a gyûjtô edényzet rendszeres tisztításáról és fertôtlenítésérôl
gondoskodjon,
cc) a hulladékgyûjtés során történô szennyezés esetén a terü
let megtisztításáról és fertôtlenítésérôl szükség szerint gondos
kodjon,
d) a vegyes hulladékgyûjtô edényzet ûrtartalmát meghala
dó vegyes hulladékot a gyûjtôzsákban gyûjtse, és a szállítás
ra feljogosító matricáért a szolgáltató által meghatározott dí
jat megfizesse, elszállítás céljából a gyûjtôzsákot bekötve he
lyezze ki a közterületre,
e) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyûjtô edénybe
csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szi
lárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzôk egészségét, tes
ti épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a
berendezésben kárt ne okozzon,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgálta
tónak határidôre megfizesse
g) gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévô szabvány
hulladék gyûjtô edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerû
használatra és a Közszolgáltató szállító jármûvével történô ürí
tésre,
h) igénybe vegye a részére biztosított közszolgáltatást.
9. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:
a) beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási köz
szolgáltatást igénybe vegye
b) a vegyes hulladék gyûjtô edényzet ûrtartalmát alkalmi
lag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyûjtô zsákban a
gyûjtô edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyez
ze,
c) az elkülönítetten gyûjtött hulladékot 5.§ (5) bekezdésben
meghatározott gyûjtôpontokra szállítsa és elhelyezze,
d) az ürítésre kihelyezett hulladékgyûjtô edényzetbôl a hul
ladék, illetve többlethulladék esetén a hulladék gyûjtô zsák a
szállításra megjelölt napokon az ingatlana elôl elszállításra ke
rüljön,
e) amennyiben a gyûjtô edényzet megrongálódása a közszol
gáltató által végzett nem megfelelô ürítés során történt kér
je az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén
történô megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,
f) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás idôleges szü
neteltetését a rendelet 18. §-ában meghatározott feltételek
megléte esetén,
g) panasszal éljen, javaslatot tegyen a Közszolgáltató felé, ha a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.
4.4. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerzôdés tartalmi
elemei
10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdés
megkötésekor figyelembe kell venni a Htv. 34. § (5) bekez
désében, valamint a Közszolgáltató kiválasztásáról és a hulla
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdésrôl szóló 317/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi
követelményeket.
(2) A közszolgáltatási szerzôdés (1) bekezdés szerinti tartalmát
az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.
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5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének
módja és feltételei
11. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül
a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folya
matosan kötelezô,
b) az a) pontba nem tartozó és a 13. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglalt esetekben a szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelye
zési lehetôség igénybevétele nem kötelezô.
6. Az ingatlanhasználót terhelô díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények
12. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
egytényezôs díjként kerül megállapításra.
(2) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hul
ladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgálta
tási díjat negyedévente a Közszolgáltató által kibocsátott rész
számla alapján köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj meg
fizetésének határideje: a negyedév utolsó napja.
(4) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott
számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál kifogást
emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül
kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás
esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgál
tatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amen�
nyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a
Közszolgáltató a változás bejelentését követôen a változás be
jelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhaszná
ló részére.
(6) Amennyiben a közszolgáltató készpénzátutalási megbízás
sal ellátott számlájának kézbesítése nem valósul meg, úgy az
ingatlantulajdonos feladata, hogy fizetési kötelezettségének
eleget tudjon tenni – a közszolgáltatót errôl tájékoztatni, vala
mint kérni a számla, illetve a készpénzátutalási megbízás pót
lását.
13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevé
telének szüneteltetése: A lakóingatlan használó meghatározott
egész hónapra, illetve hónapokra kérheti a hulladékgazdálko
dási közszolgáltatás igénybevételének idôleges szüneteltetését,
amennyiben az ingatlant 90 napot meghaladóan nem használ
ja senki. Az ingatlan használó a közszolgáltatás igénybevétel
ének szüneteltetésére vonatkozó kérelmet, annak megkezdése
elôtt 60 nappal elôre köteles a Közszolgáltató felé írásban be
nyújtani.
(2) A szüneteltetési kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vo
natkozó víz- és villany közüzemi nullás elszámoló számlát. A
szünetelési idôszak végén és a bejelentett szünetelési idô ide
jén is a Közszolgáltató részére az ellenôrzést lehetôvé kell ten
ni, és a szüneteltetés idôszakára vonatkozó víz- és villany köz
üzemi végszámlákat a Közszolgáltató részére meg kell küldeni.
(3) A szünetelési idôszak végén és a bejelentett szünetelés ide
jén is a Közszolgáltató részére az ellenôrzést lehetôvé kell ten
ni, a szüneteltetés idôszakára vonatkozó végszámlákat is meg
kell küldeni a szolgáltató részére. A szolgáltató jogosult a tel
jes idôszakra – visszamenôleg is – a költségekkel növelt szám
lát kibocsájtani és annak megfizetését tulajdonostól követel
ni, amennyiben:
a) az ingatlan tulajdonosa vagy beleegyezésével más az ingat
lant a szüneteltetés idôszakában használja,
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b) az elszámoló számlákon feltüntetett fogyasztás nem nulla
c) az elszámoló számlák határidôre nem kerülnek megküldés
re.
(4) A szüneteltetés legfeljebb egy év idôszakra (december 31-i
határidôig) lehetséges. Amennyiben a szüneteltetés tárgyát
képezô (lakatlan) ingatlan használati jellegében nem áll fenn
változás, az újabb szüneteltetési kérelmet - a csatolandó do
kumentumok újbóli megküldésével - az ingatlan tulajdonosa
minden év január 31-ig köteles megküldeni a szolgáltató ré
szére.
14. § (1) A szolgáltatási díj megfizetése alól 50%-os kedvez
ményben részesül:
a) az a 70 év feletti, egyedül élô személy, aki életvitelszerûen
baracskai lakcímén él, az ingatlant egyedül lakja és nyugdíján
kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik,
b) az a házaspár, akik mindketten betöltötték a 75. életévüket,
életvitelszerûen baracskai lakcímükön élnek, az ingatlant csak
ketten lakják és a nyugdíjukon kívül egyéb jövedelemmel nem
rendelkeznek.
(2) A szolgáltatási díj megfizetése alóli 50%-os kedvezmény
megállapítására irányuló kérelem a Baracskai Polgármesteri
Hivatalban nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a szol
gáltatóval kötött szerzôdés másolatát, vagy az utolsó számla
másolatát.
(3) Az 50%-os mentességrôl a képviselô-testület átruházott
hatáskörében a polgármester dönt.
(4) A feltételek fennállása esetén a polgármester a kérelem be
nyújtását követô elsô negyedév elsô napjától állapítja meg az
50%-os kedvezményt, határozatlan idôtartamra.
(5) Az 50%-os kedvezményt meg kell szüntetni:
a) a jogosult halála esetén,
b) tulajdonos személyében történt változás,
c) a jogosult lakcímváltozása esetén.
(6) Az 50 %-os kedvezményt az arra okot adó körülmény be
következése negyedévének utolsó napjával kell megszüntetni.
15. § (1) A jegyzô szemle során ellenôrizheti a 14. §-ban foglalt
kedvezményi feltételek fennállását.
(2) Amennyiben a szemle során megállapítható, hogy az ingat
lant, a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozattal ellentétben a
szolgáltatási díj alóli 50%-os kedvezmény idôtartama alatt a
kérelemben tett nyilatkozathoz képest többen lakják, a men
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tességet a polgármester megszünteti, és ezzel egyidejûleg az
ingatlan tulajdonosát a kedvezményben részesített idôszakra
vonatkozóan a szolgáltatási díj visszamenôleges megfizetésé
re kötelezi, a meg nem fizetett szolgáltatási díjnak a jegybanki
alapkamat kétszeresével megnövelt összegben.
(3) A kedvezményben részesülô személy köteles a kedvezményt
befolyásoló körülményeiben bekövetkezett (együtt élôk létszá
ma, jövedelemváltozás, az ingatlan lakottá válása, stb.) válto
zást, annak bekövetkezését követô 15 napon belül írásban be
jelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
(4) Ha a kedvezményben részesített személy a bejelentési kö
telezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybevett
kedvezményt, a jegybanki alapkamattal megemelt összegben
köteles megtéríteni.
16. § A díjhátralékok behajtására a Ht. 52. §-ban meghatáro
zottak szerint kerül sor.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggô személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések
17. § (1) Az ingatlanhasználónak a változást követô 15 napon
belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a 8. §
(b) pontjában meghatározott adataiban változás történt.
(2) A Közszolgáltató köteles az adatkezelés során az informá
ciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó
ló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzat
ban meghatározott elôírásokat megtartani.
(3) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladék
gazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség
fennállásáig, illetve ha az megszûnt addig, amíg a közszolgá
lati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék
fennállásáig kezelheti.
8. Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2015. november 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzatának a hul
ladékgazdálkodás helyi rendjérôl szóló 19/2013.(XII.20.) ön
kormányzati rendelet.
Boriszov Zoltán s.k.
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyzô

Fa lu h á z

December 12-én, 9 órától
várunk minden kedves érdeklôdôt, civil szervezetet és vállakozót
a Baracskai Faluház

„Karácsonyi Vásár ”
rendezvényére.
További információ: Kupi Gábor mûvelôdésszervezô
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I s ko l a i h í r e k

A szüreti mulatság emlékei…
2015. október 3-án, szombaton rendez
tük meg a hagyományos szüreti felvonu
lást és mulatságot. Fontosnak tartottuk,
hogy ez a nap elsôsorban a gyerekekrôl és
a hagyományôrzésrôl szóljon. Ennek ér
dekében több megbeszélést is tartottunk,
ahol részletesen megterveztük a nap
programjait. Katona Mihálynak, Szôlôsy
Attilának és Galántai Gábornak kiemel
ten köszönöm a lelkes támogatást, az új
ötleteket (SÜTEMÉNYSÜTô VERSENY,
SZÜRETI OLIMPIA, s készül a „Támo
gatók fája” is), Galántai Gabriellának pe
dig a plakátkészítésben nyújtott segítsé
get.
Nagy örömünkre jó idôvel köszöntött
ránk október 3-a. A néptáncos gyere
kek 10 órától szüleikkel és a pedagógu
sokkal együtt készülôdtek a felvonulás
ra az elôzô nap a rajz szakkörösök által
feldíszített Faluháznál. A szendvicsek ké
szítése is megkezdôdött Csapóné Magyar
Szilvia, a szülôi munkaközösség szeptem
berben választott új elnökének vezetésé
vel. Az elôzô évekhez hasonlóan Gyócsi
József kenyeret, Orosz István szódavi
zet adományozott, mely felajánlásokat
ezúton is köszönünk. A fánkokat Mol
nár Attilának és Baross Henriettnek, a
muffinokat és a 200-200 db édes és sós
aprósüteményt Lengyel Líviának és az
Annamajori Kft-nek köszönjük.
A Baracska Község Képviselô-testületének
75.000 forintos támogatásából vásárolt
hozzávalókból készített kenyérlángost
Kovács Zoltánnak, a gulyáslevest Vass
Sándornak köszönhetjük. Folyamatosan
érkeztek az anyukák, nagymamák által
készített finomabbnál finomabb sütemé
nyek, valamint a tombolatárgyak.
Katona Mihály a Széchenyi utcából évek
óta felajánlásként vállalja a kisbíró szere
pét, amiért igen hálásak vagyunk, és min
dig köszönettel fogadjuk. Az, hogy sok

felnôtt is népviseletbe öltözve vehetett
részt az eseményen, szintén az ô segítsé
gével valósulhatott meg.
Járányi József Moharos Bélával szál
lította hintójával az idén is a bírót és a
bírónét – Csapó Elôd és Valóczki Bian
ka személyében. Csepke Sándor lovas ko
csiján az idén felnôttek ültek. Köszöne
tet érdemelnek azért, hogy ezt az igen
nagy felelôsséggel járó feladatot elvál
lalták. Bakonyi Zoltán, Turóczi Lajos és
párja, Ibolya lóháton kísérték a felvo
nulást, mely 11 órakor, Boriszov Zoltán
polgármester beszéde után indult. Nép
táncosaink három helyen adták elô tán
cukat, melyet Bodó-Bán Enikô néptánc
tanár tanított meg a gyerekeknek. A
hangosítást két apuka, Csapó András és
Bagdi Imre vitte a helyszínekre - segítsé
güket nagyon szépen köszönjük. Minden
megállóhelyen szépen megterített asztal
lal, süteménnyel, üdítôvel, kedveskedtek
a fellépô gyerekeknek. Sokan voltak ránk
kíváncsiak, kinn álltak a házak elôtt és
vártak bennünket. Köszönetünket fejez
zük ki az érdeklôdésért!

Ezután a Faluháznál kirakodóvásár, vala
mint pedagógusaink kézmûves foglalko
zásai kezdôdtek. A baracskai hímzô szak
kör tagjai az idén is csodálatos munkáik
kal vettek részt a rendezvényen.
13 órától a tordasi SZIVÁRVÁNY
EGYÜTTES zenélt. A játszótéren 79
indulóval megkezdôdött a nagy sikerû
SZÜRETI OLIMPIA, melynek ötle
téért, megvalósításáért és díjazásáért
Galántai Gábornak, Galántai Katának
és lelkes segítôiknek, az Árpád Nemzet
ség Hagyományôrzô és Kézmûves Egye
sület tagjainak tartozunk köszönettel.
Nagy örömünkre énekelt a BARACSKAI
DALKÖR Szoboszlay Béláné vezetésével,
majd pedig a BARACSKAI NÉPTÁNC
CSOPORT bemutatója színesítette ren
dezvényünket, melyet táncház követett
Végi Péterné irányításával. A közös tán
cot mindenki nagyon élvezte.
17 órától került sor a tombolahúzásra,
ahol a sok adományozónak köszönhetôen
nagyon sokan nyertek. A fônyereményt,
a Csapóné Fésû Katalin által felajánlott
gyönyörû tortát is köszönjük szépen.
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A nap versenyeinek eredményei:
SZÜRETI OLIMPIA – GYEREK KATE
GÓRIA
1. helyezett: Csapó Virág
SZÜRETI OLIMPIA – FELNôTT KA
TEGÓRIA
1. helyezett: Stadler Ákos
I. SZÜRETI SÜTEMÉNYSÜTô VER
SENY:
1. helyezett: Bagdiné Tóth Anikó
2. helyezett: Antunovits Anita
3. helyezett: Gyôri Dávid
Mindenki összefogott, maximális oda
adással tette a dolgát, mely nélkül ez a
rendezvény nem valósulhatott volna meg.
18 órakor zártuk a napot, mely reméljük
sok élményt nyújtott mindenkinek.
Még egyszer köszönetet mondok
segítôinknek, támogatóinknak:
Járányi Józsefnek, Csepke Sándornak,
Bakonyi Zoltánnak, Turóczi Lajosnak és

párjának, Szôlôsy Attilának és Melindá
nak, Galántai Gábornak, Galántai Katá
nak, Galántai Gabriellának, Katona Mi
hálynak, Kovács Zoltánnak, Vass Sán
dornak, Csapó Andrásnak és Bagdi Im

rének, Kupi Gábornak, Szánthó Andre
ának, Péteri Lôrincnek, Bozai Lajosnak,
Gyócsi Józsefnek, Orosz Istvánnak, az
Annamajori Kft-nek, Molnár Attilának
és Baross Henriettnek, a hímzô szakkör
tagjainak, Szoboszlay Bélánénak, Végi
Péternének, Takács Zsuzsinak (100-as
bolt), Hajdu Józsefnének (COOP bolt),
Becsei Andrásnénak, Szûcs Sándornak,
a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fo
gyatékosok Otthonának Tordasról, a
TerraPlaza Kft-nek (Kárpáthegyi Péter),
Csapóné Fésû Katalinnak, Csapóné Ma
gyar Szilvia SZMK elnöknek és az összes
lelkes szülônek, nagymamának, az iskola
vezetésnek és pedagógus kollégáimnak,
valamint minden segítônknek, hogy hoz
zájárultak e nap sikeres megvalósításához.
Moharosné Benkô Ágnes
DÖK vezetô

Leendô programjaink
DECEMBER

ESEMÉNY

1., kedd

Költôi délután, Koszorúzás a Vörösmarty-szobornál
Diagnosztikus mérés az 1.osztályban

4., péntek

A diag. mérés határideje; Mikulás-buli (felsô)
2.Adventi gyertyagyújtás

8., kedd

A tanulók jelentkeznek a központi írásbeli felvételi vizsgára

10., csütörtök

Pályázatok benyújtása az Arany János
Tehetséggondozó Programba

11., péntek

3. Adventi gyertyagyújtás

12., szombat

3.tanítás nélküli nap (dec. 24. helyett)

15., kedd

II.Kézmûves foglalkozás Martonvásári gyerekek fogadása

18., péntek

4. Adventi gyertyagyújtás
Téli szünet elôtti utolsó tanítási nap: osztály karácsonyok
Tantestületi karácsony
Karácsonyi Koncert
PROJEKTZÁRÓ (Betlehemes)

Január

ESEMÉNY

4., hétfô

Téli szünet utáni elsô tanítási nap

idoboló
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Innovatív fejlesztések

a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában
A Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2015. év tavaszán nyert pályázati támogatást,
melynek keretében a féléves megvalósítási idôszakban számos programot valósíthatott meg ta
nulói számára. A pályázat lehetôséget adott az iskola eszközparkjának jelentôs fejlesztésére, a diá
kok nyári táborokban, iskolai foglakozásokon vehettek részt, valamint az iskola pedagógusai új isme
reteket szereztek.
A pályázati konstrukció célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejleszté
sének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitûdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tar
tásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.
Ennek megvalósításához az iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0114 jelû pályázata révén 12 000 000 Ft összegû támogatás
hoz jutott Magyarország költségvetése, és az Európai Unió Európai Szociális Alapja révén.

Ó v o da

Egészséghónap az óvodában
Évek óta hagyománya van az óvodánk
ban az Egészséghétnek. Az idén azonban
úgy gondoltuk, ahhoz, hogy alaposab
ban feldolgozzuk minden területét en
nek a témának, erre az egy hét kevésnek
bizonyult, ezért úgy döntöttünk, hogy
az egész október hónapot az egészség je
gyében töltjük el.
Az egészséges életmódra nevelés az óvo
dai programunkban kiemelt helyet fog
lal el. A mozgásra, az egészséges táp
lálkozásra, a környezetvédelemre, a
megfelelô higiéniai szokásokra, illetve a
lelki egészségvédelemre fókuszálva ter
veztük meg a tevékenységeinket.
Az elsô hét az egészséges táplálkozás
ról szólt. Ennek a keretében a gyerme
kek táplálékpiramist készítettek. Megis
merkedtek a szervezet számára fontos és
kevésbé fontos táplálékokkal (húsok, tej
termékek, zöldségek, gyümölcsök, édes
ségek, pékáruk). Tablót készítettek az
egészséges ételekrôl. A hét folyamán,
csütörtökön nyílt napot tartottunk, ami
kor a szülôk is bekapcsolódhattak az
óvodai életbe. Ezen a napon minden cso
port önállóan készített valamit:
Alma csoport: zöldségkrémeket és zöld
ségpástétomokat,
Maci csoport: gyümölcskompozíciókat,
Katica csoport: savanyúságot készítet
tek,
Pöttyös labda csoport: zöldségbábokat
barkácsolt.
A délelôtt végén minden csoport ven
dégül látta a többi csoportot, meg le
hetett kóstolni az elkészített finomsá
gokat. A gyümölcs- és zöldségkreációk
ból pedig kiállítást készítettünk az óvo
da aulájában. Szeretnénk megköszönni
a szülôknek, nagyszülôknek, hogy gyü

mölccsel, zöldséggel és mindenféle földi
jóval támogatták az óvodát.
A második hét a mozgás jegyében telt el.
Minden csoport igyekezett sok mozgás
sal, játékkal eltölteni a hetet. Sajnos az
idôjárás nem kedvezett nekünk. A pén
teki nyílt napra tervezett kinti, udvari
mozgásos délelôttöt az idôjárás nem tet
te lehetôvé, ezért a játékokat az épüle
ten belül kellett lebonyolítani. A tízórai
elôtti a frissítô tornát Piroska néni tar
totta a tornaszobában. Tízórai után pe
dig, minden csoportszobában másfaj
ta ügyességi játék várta a gyermekeket
és egymást váltva próbálták ki ezeket az
eszközöket, például: ugróiskola, moz
gáskotta, egyensúlyozó tölcsér, trambu
lin, mászófal. Legnagyobb sikere a gyer
mekek körében a tornaszobában felállí
tott akadálypályánknak volt.
A harmadik hét témája a testápolás volt.

Meglátogatott bennünket a védônéni is,
aki megmutatta a helyes fogmosás tech
nikáját is, beszélt nekünk a fogváltás
ról. A Maci csoportban eljátszhatták a
gyermekek milyen ha betegek vagyunk
és el kell mennünk a doktornénihez/
bácsihoz. Aki szeretett volna az orvos,
az asszisztens, a beteg és a patikus sze
repébe is bújhatott. Az egészséghónap
lezárásaként elmentünk kirándulni a
martonvásári Beethoven Parkba, ahol
séta közben gyönyörködhettünk az ôszi
természet szépségeiben, az úszó vadka
csákban és a madarak énekében.
Összességében az egészséghónap alatt
sok ismeretre tehettek szert a gyere
kek. Voltak napok, amikor az áram
szünet megnehezítette a dolgunkat, de
igyekeztünk kiküszöbölni a problémá
kat. Ez úton is szeretnénk megköszönni
a szülôknek, hogy ebben is segítségünk
re voltak.
Kôszegi Szilvia

idoboló
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„Lámpa, lámpa, fényes lámpa…”
együtt a 2015. december 11-én 17 órától tartandó karácsonyi kézmûves délutánra.

„Hol volt, hol nem volt...”

2015. október 29-én csütörtökön 17 órá
tól töklámpás-faragás volt az óvodában.
Örömmel tapasztaltuk, hogy évrôl évre
egyre több szülô, nagyszülô jön vissza
erre a délutáni programunkra. Az évek
során egyre ötletesebb lámpások készül
nek, melynek fényét körbeállva az óvo
da udvarán néztük meg. Kis mondóká

mekeikkel és ez által a szülô-gyermek,
szülô-pedagógus, pedagógus-gyermek
kapcsolatok is erôsödjenek.
Szomorúsággal töltött el bennünket,
hogy az eddig lezajlott kézmûves dél
utánok alatt a szülôk kevésbé figyelnek
gyermekeikre: a tornaszoba és az aula a
barkácsolások ideje alatt nem játszótér,

kat, énekeket énekelve gyönyörködtünk
a kész alkotásokban. Egy kis zsíros ke
nyérrel, lila hagymával is megvendégel
tük a szülôket, gyermekeket, melyhez
meleg teát is kortyolgathattak. Köszön
jük a dajka nénik gondoskodását!
Fontosnak tartjuk ezeket a közös prog
ramokat, hogy a szülôk az óvodán be
lül együtt tevékenykedhessenek a gyer

ahol a gyermekek kedvükre futhatnak,
lóghatnak, mászhatnak át, le vagy ép
pen fel a tornaszerekre. A balesetek el
kerülése végett szeretnénk minden ked
ves szülôt megkérni arra, hogy a jövôben
erre fokozott figyelmet fordítsanak és
ügyeljenek gyermekük testi épségére.
Mindezek tudatában, szeretettel hívjuk és várjuk a szülôket gyermekeikkel

2015. november 4-én Papp Ágnes láto
gatott el az óvodánkba és a Szegény le
gény szerencséje címû bábelôadással ör
vendeztette meg a gyermekeket. Zenével
és énekkel is színesített elôadás, lekötöt
te a gyermekek figyelmét, és jó kedvre
derítette ôket.
Az év végéhez közeledve, nemsokára a
Mikulás is az óvodánkba látogat. 2015.
december 4-én pedig az óvónénik ké
szülnek Mikulást váró, köszöntô báb
elôadással.
A következô számban a Katica csoport
Márton napi mûsoráról olvashatnak bô
vebben, ami 2015. november 11-én volt.
Vida Anna

Közösség

VÉRADÁS BARACSKÁN
Helyszín:

Házasságkötô terem

Idôpont:

december 1., 14–17 óra

Minden régi és új véradót szeretettel várunk!
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Civil sarok
Kedves Olvasó! Önhibámon kívül nem vagyok már baracskai la
kos, de szeretett falum sorsa mindig fontos lesz számomra. Hi
vatásom, és iskolám iránti szeretetem megteremtette azt, hogy
ne kelljen elválnom szülôfalumtól. Közel 10 éve olvashatják is
kolánkról szóló beszámolóimat a község lapjában, melyet min
dig nagy örömmel és szeretettel írok. Nincs az a Kidoboló újság,
melyet ne olvastam volna el az elejétôl a végéig. Nagy boldog
sággal nyugtáztam mostanában, hogy végre nincsenek un. leve
lezgetések, üzengetések a lap hasábjain. A mostani soraim rend
kívülisége abban rejlik, hogy még soha sem „kényszerültem” rea
gálni egy Kidobolóban szerepeltetett olvasói véleményre, levélre
sem. Remélem ez az elsô és utolsó ilyen. Miután a Szóvá teszem!
címû cikkben kétszer is szerepelek, ezért úgy gondolom, hogy
a lelkem megnyugtatása miatt nemcsak magam, hanem szüleim
lelki békéje miatt is kell válaszolnom a cikk szerzôjének. Szüle
im a mások iránti szeretetre, megbecsülésre és tiszteletre neveltek
már pici gyerekként, mely emberi tulajdonságomat sikerült min
dig megôriznem, úgy tanítóként, mint emberként. Ezért sorai
mat nyugodtan olvassák tovább, mert senkit sem fogok írásom
mal megbántani, se megsérteni!
Miután dr. Antal Ida asszonyt gyermekkorom óta ismerem és
tisztelem szeretett szülôfalunk iránti elkötelezettségéért, ezért azt
gondolom, hogy milyen jó lett volna, ha eljött volna 2015. ok
tóber 3-án, a Faluház munkatársaival, iskolánk tanulóinak szüle
ivel, pedagógusainkkal közösen szervezett hagyományôrzô Szü
reti mulatság rendezvényünkre. 2015. október 22-én a Faluház
ban 1956. nemzeti ünnepének megemlékezése is lehetôséget
adott volna, hogy szemtôl-szembe megérdeklôdje, hol is voltam
én 2015. augusztus 20-án? Szívesen elmondtam volna, hogy én
is ünnepeltem ezen a napon, felavattuk Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményét, valamint részt vet
tem az új kenyér szentelésén is. Vagyis munkakörömnél fogva
dolgoztam ezen a napon.
Tisztelt dr. Antal Ida Asszony! Szomorúan olvastam sorait a 2015.
októberi Kidoboló újságban. Ugyan a cikke rengeteg informá
ciót tartalmaz, de tele van elégedetlenséggel, keserûséggel, má
sokhoz fûzôdô dicsérettel illetve belsô békétlenséggel. Teljesen
rendben van, ha egy embernek véleménye van a közéletrôl, az ôt
körülvevô környezetrôl, az emberek magatartásáról. A cikkben
szereplô ötletekkel miért nem keresi meg a falunk vezetôit? Akár
iskolánkba is ellátogathatna, szívesen fogadom építô, segítô szán
dékú gondolatait.Szeretném, ha tudná, hogy nagyon boldog va
gyok, hogy Drámaklub van és mûködik Baracskán. Tagjait tanít
ványainkból válogatta Kupi Gábor, akivel együttmûködô kapcso
latot ápolunk, mindig számíthatunk egymás munkájára és csak
elismeréssel tudok beszélni a vállalásáról, melyet tanulóinkért,
valamint Baracska ifjúságáért tesz.
Néhai Pleszkó Ferencnét, gyermekkorom és ifjúkorom ápoló
nôjét, Teri nénit tényleg hagyjuk békében nyugodni. Személy
szerint igen szép emlékeket ôrzök emberségérôl, jókedvérôl,
hivatásszeretetérôl. Miért kellenek ilyen gondolatok az újságba,
miért keverjük emlékéhez az anyagiakat? Szerintem méltatlan rá
nézve, aki mindig oly nagy szeretettel fordult úgy a beteg kisgyer
mekhez, mint az idôs emberhez. Javaslom, tegye fel a 100 ezer
forintra vonatkozó a kérdését ott, ahol azt a rendeletet hozták.
Bizonyára választ fog kapni kérdésére.
Se Ön, se én még nem mondhatjuk el, hogy megöregedtünk. Re
mélem, hogy 20 év múlva Önnel találkozom majd az Idôsek nap
ján és köszönthetjük egymást erôben és egészségben. De kérem
szépen, akkor majd tiszta szívvel örüljünk annak, hogy élünk és

ne azzal foglalkozzunk, hogy esetleg egy megvénült, remegô kis
öreg kéz, mely már nem képes otthon olyan finom süteménye
ket sütni, mint amit falunk asszonyai oly nagy szeretettel ado
mányoznak erre az alkalomra. Szerintem amikor megvénü
lünk, olyanná válunk, mint a kisgyerekek, talán nem is tudják,
fel sem fogják , hogy nem illik a táskájukba raktározniuk a felkí
nált sütikbôl. Nem kellene ôket ezen az ünnepen ezért megszól
ni! Nekik szánták, nekik sütötték, nem mindegy Önnek hol fo
gyasztják el? Mivel más korban születtünk, más az érdeklôdési
körünk, más a hivatásunk így bizonyára máshogy is gondolko
zunk. És ez így van rendjén. Minden generációnak más öröme
és más gondja van. Önnek nyugdíjasként bizonyára több szabad
ideje van, mint nekünk aktív dolgozóknak. Ha unatkoznék és az
Ön helyében lennék és üresen látnék a szoborkertben egy kis vá
zát, hát tennék bele egy szál virágot, ha bántja a szememet, tes
sék, lássátok gyerekek ezt így kell, példakép lenne akkor az em
ber és megnyugodna a lelke.
Kozma Ferenc sírjával kapcsolatban jó ötletnek tartom gondola
tait, kezdeményezni fogom megvalósítását, csak máskor kedve
sen, szeretettel kérem, tisztelt dr. Antal Ida asszony!
Aztán megragadott a versek iránti szeretete, melyrôl volt tudo
másom eddig is, hiszen évekig meghívtuk iskolánkba a versmon
dó versenyekre, aztán két hasábbal odébb írásában ismét a harag,
elégedetlenség szava szól, hisz majdnem „anyázni” tudott volna
a vasárnap tüzet rakó lakosság, illetve a rendelet kapcsán. Ne fe
lejtse el kérem, hogy egyszer Ön is volt felesküdött képviselôtestületi tag, és tudnia kellene, hogy ez milyen hálátlan feladat.
Nagyon nehéz a lakosság érdekében mindenkinek kedvére tenni.
A „hatok”, ahogy Ön a képviselô-testületet említi…hát….! Úgy
érzem, Ön igazságtalan a polgármester úrral szemben is : „Pista
köszönöm”-öt ô ne írjon, de odébb meg lehetett „anyázni” szót
használni egy Kidoboló újságban. Hát ezen is elgondolkodtam
mindenesetre.
Utolsó gondolataim: kérem, ha gondolatival, ötleteivel szeretné
támogatni a falu jövôjét, hogy azok tényleg példaértékûek legye
nek és ne megszégyenítôek, akkor fogalmazzon bölcsen, higgad
tan, hiszen az ifjúságnak az idôsebbektôl jó példára van szüksé
ge, amire fel lehet nézni. Ha szabadideje engedi, szeretettel vá
rom iskolánk valamennyi rendezvényére, látogasson el honla
punkra, hogy lássa mi minden történik az iskolánkban. www.iskola.baracska.hu
Végezetül Minden Kedves Olvasónak, Önnek és Magamnak is
szánom e szép gondolatot:
„A boldogság alapvetôen attól függ, hogy mennyire vagyunk elégedettek önmagunkkal. Meghatározza még, ahogyan az egyén a
helyzetekre, emberekre néz, ahogyan a dolgokat látja (pozitívan
vagy negatívan). A boldogság mindig személyes dolog volt, és az
is marad. Életünk olyan, amilyenné magunk formáljuk. Boldogságunkhoz szükséges, hogy megtaláljuk helyünket a földi játszótéren, és értelmét lássuk ittlétünknek. Az igazi boldogság a létezés érzékelése – egy magasabb energiaszinten –, amikor örömünket leljük abban, hogy a parkban ülve csodáljuk a fákat, hallgatjuk a madarak énekét, élvezzük a szél zúgását és a nap melegítô
sugarait. Ismered ezt az érzést? Biztosan, hiszen mindenki átélte
már egy-egy pillanatra, pár percre, néhány órára. A cél az, hogy az
egész napod – minden napod – ilyen legyen!”
Louis Binstock
Tisztelt dr. Antal Ida Asszony! Kívánom, hogy lelkében elégedett
ség, béke és még sok szép napja legyen!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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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 ünnep
napot 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 Centrum
ban (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 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

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: december 5., 6.,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: november 21., 22., december 12., 13.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: november 28., 29., december 19., 20.
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

2015. november
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Adóiroda..................................................................(22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanács
teremben.

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
• 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

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
Impresszum
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Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 10–12 óra, illet
ve 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.

Kedves szépülni vágyó
olvasók!
Köszöntöm Önöket!
Sefcsik Krisztina vagyok, fodrász.
Rózsika Fodrászatában kezdtem el dolgozni. Több mint 20 éve fodrászkodom, melyet hivatásomnak tekintek. Nem véletlenül választottam ezt a hivatást,
számomra ugyanis mindig is fontos volt az ápolt külső.
Meggyőződésem, hogy rendezett, ápolt frizurával az ember
közérzete is jobb, a szép frizura lelkünket is ápolja.
Az ősz beköszöntével még fontosabb odafigyelni hajunk állapotára, érdemes egy-egy ápoló kezelést igénybe venni,
ezzel kapcsolatban is szívesen állok rendelkezésükre.

Hölgyek, urak és gyermekek frizuráinak
elkészítését is vállalom.
Szolgáltatásaim:

hajvágás

alkalmi frizura,

festés,

keratinos hajegyenesítés,

dauer,

hajhosszabbítás

melírozás,

hajápolási tanácsadás.

Az alábbi nyitva tartási
időben várom a kedves
vendégeket:
• Hétfő: 08:30-18:00
• Kedd: 12:00-18:00
• Szerda: 08:30-18:00
• Csütörtök: 08:30-18:00
• Péntek: 08:30-12:00
• Szombat: b
 ejelentkezés alapján
Telefon: (06-20) 533-2833

Molnár Gáborné
nyitva tartása:
• Kedd: 7.30-12:00
• Szerda: 7.30-12:00
• Péntek: 12:00-18:00
• Szombat: b
 ejelentkezés alapján
Telefon: (06-30) 398-6817

Szeretettel várom kedves régi és új vendégeimet!

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: december 1. | Várható megjelenés: december 15.
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