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Kozma Ferenc Általános Iskola
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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 december 17-én megtartott soros ülésen nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester valamint Dr. Herczeg József
és Csapó András képviselô. A tárgyalt
napirendek és meghozott döntések:
– Kajászó Község Önkormányzata levélben tájékoztatta önkormányzatunkat,
hogy értkesíteni kívánja az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-ben lévô
üzletrészét. Képviselô-testünk úgy határozott, hogy nem kívánja az üzletrészt
megvásárolni.
– Jóváhagyásra került „A nem közmûvel
összegyûjtött
háztartási
szennyvíz
begyûjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgálati tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízási szerzôdés.

– A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására benyújtott ajánlattevôk közül a legkedvezôb
ajánlatot adó Transfekál Szenyvízszállító
és Szolgáltató Kft.-t (2461 Tárnok, Fehérvári u. 51.) jelölte ki testületünk a feladat ellátására a 2016. január 1. napjától
2018. december 31. napjáig szóló idôre.
A közszolgáltatási szerzôdés a 2016. januári soros képviselô-testületi ülésen kerül tárgyalásra.
– A képviselôk 2015. évi munkájáról
szóló beszámolói napirendi pont elnapolásra került azzal, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatba módosításként kerüljön be, hogyan tesznek eleget
a képviselôk ezen kötelezettségüknek.

– Elfogadásra került a képviselô-testület
2016. I. félévi munkaterve. A munkaterv
e lapszámban megtalálható.
– Elnapolásra került a 311 hrsz-ú földterület megvásárlására irányuló kérelem
megtárgyalása.
– Jóváhagyásra került a megállapodás, hogy a II. számú védônôi körzet
védônôje 2016. február 1. napi hatállyal
véglegesen áthelyezésre kerüljön Gyúró
községbe.
– A Petôfi utca járhatósága érdekében
sürgôssé vált útjavítási munkálatokra
200 000 Ft + áfa összeg került meghatá
rozásra.
– Zárt ülésen megyei díjazottra történô
javaslatról született döntés.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének
2016. I. félévi ülésterve
2016. január 28. (csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1. Védônôi népegészségügyi célú méhnyak-szûrés helyi
mûködtetésének lehetôségeirôl
2. A z önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
4. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktualizálása,
új pályázat esetleges kiírása
5. Tájékoztató a jegyzô teljesítményértékelésérôl
6. A 2016. évi községi és Faluházi programok jóváhagyása
7. A polgármester elôzô évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
8. Kötelezô adatkezelés szabályairól szól önkormányzati rendelet megalkotása
9. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10. A települési szilárd hulladék gyûjtésérôl és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet szükség szerinti felülvizsgálata
11. Utcanevek felülvizsgálata
12. Egyebek
2016. február 25. (csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása
2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3. A z önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követô 3 évre várható összegének megállapítása
4. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
5. A képviselô-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának szükségszerû módosítása

6. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
elôkészítése
7. Egyebek
2016. március 31. (csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1 A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
2. B eszámoló a rendôrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról
3. Falunap megszervezésének elôkészítése
4. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása
5. A helyi vagyonrendelet felülvizsgálata
6. Egyebek
2016. április 28. (csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön
2015. évben végzett munkájának értékelése
2. Faluházi beszámoló
3. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása
4. Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2015. évi zárszámadásának jóváhagyása
5. Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltetô Intézményi Társulás megszüntetésének és az
új mûködési forma kidolgozásának lehetôségeirôl
6. A z önkormányzati vagyonállapotról szóló tájékoztató
megvitatása
7. A beépítetlen önkormányzati ingatlanok hasznosításával
kapcsolatos tájékoztató
8. A z önkormányzati bérlakások bérleti díjainak szükség szerinti felülvizsgálata
9. Egyebek
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2016. május 26. (csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
4. Éves összesített belsô ellenôrzési jelentés jóváhagyása
5. Beszámoló az adóztatási tevékenységrôl
6. A járóbeteg szakellátással kapcsolatos feladatok elôké
szítése
7. Egyebek

3

2016. június 30.(csütörtök), 17.00 óra, napirendi pont:
1. Beszámoló a védônôi szolgálatok munkáról
2. A képviselô-testület II. félévi munkatervének elfogadása
3. Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi szolgálatok 2015. évben
végzett munkájáról
4. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
5. A település tûzvédelmi helyzetérôl, a tûzvédelem érdekében
tett intézkedésekrôl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tûzoltósági beszámoló elfogadása
6. A helyi autóbusz közlekedés üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Baracska értékei
Az Országgyûlés 2012. év áprilisában fogadta el A magyar nemzeti értékekrôl
és hungarikumokról szóló XXX. törvényt. A törvény 3. §-a szerint a települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. Számos településen már
összegyûjtötték nemzeti értékeiket és létrehozták a települési értéktárat.
Noha nem tôsgyökeres baracskai vagyok,
de elég régóta itt élek és résztveszek a közéletben ahhoz, hogy némi tudomással bírjak a helyi sajátosságokról, értékekrôl. Ennek ellenére idônként újabb és újabb információkra bukkanok, amelyek talán
mások számára is újdonságnak tûnhetnek.
Ezért merült fel bennem a gondolat, hogy
kezdeményezzem egy olyan gyûjtemény

(nyilvántartás) létrehozását, ami a helyi
történelmi vagy kultúrális értékeket, érdekességeket, sajátosságokat tartalmazza.
Fontosnak tartom, hogy településünk értékeit megismerjük, megôrizzük és az utókor számára is megismerhetôvé tegyük.
Amennyiben létrejönne a nyilvántartás
jellegû gyûjtemény, tovább lehetne lépni a tárgyi gyûjtemények felé, mert lassan
eltûnnek a régi falusi életet idézô használati tárgyak, edények, bútorok, melyekbôl
még azért itt-ott látni egy-egy darabot, sajnos sokszor a lomtalanítások alkalmával.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, e sorokat Olvasókat, információjukkal segítsék az értékgyûjtô munkát, élesszük fel
és ôrizzük a régi értékeket! Bármilyen
tudással, alkotással, ereklyével, kultúrával, természeti értékkel kapcsolatos in-

formáció értékes lehet. Az értékekkel
kapcsolatos jelzéseket, leírásokat a Faluház nyitva tartási idejében leadhatják a
mûvelôdésszervezônek vagy elküldhetik a
faluhaz@gmail.com e-mail címre.
Azt tudjuk, hogy rövid ideig itt élt Vörösmarty Mihály, egy ideig itt élt és gazdálkodott Kozma Ferenc. De vajon van-e
olyan kuriózumnak számító, akár jelentéktelennek tûnô bármilyen apróság
(szójárás, mondás, tett) amit csak azok
tudhattak, ismerhettek akik a közelükben éltek, dolgoztak, s szinte titokként
ôriztek, viszont a családtagoknak, barátoknak nemzedékrôl, nemzedékre adták
tovább és eddig sehol sem kapott nyilvánosságot?
Becsei Andrásné
alpolgármester

A 2016-ban is óvjuk, védjük, tartsuk tisztán környezetünket!
A szolgáltató rövidesen megküldi az évi hulladékszállítással
kapcsolatos információs levelét. A szállítási naptár megérkezéséig néhány fontos információ:
– Az ingatlanok elé kitett szelektív hulladékgyûjtésbôl származó
mûanyag és papír elszállítása február 15-én, március 21-én és
április 18-án történik.
– A salak és hamu elszállítására február 18-án és március 17-én
kerül sor!
Tisztelt Lakosság! A Képviselô-testület döntése alapján 2016.
január 1. és 2018. december 31. napja között kizárólagos joggal, a Transfekál Kft. (2461. Tárnok, Fehérvári út 51.) végzi
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz szállítását
Baracska község közigazgatási területén.
A közszolgáltatási díj:	– alapdíj: 166 Ft+ÁFA/hó
– ürítési díj: 1.000 Ft+ÁFA/m3

– Szelektív üveggyûjtô konténer a polgármesteri hivatal udvarán található. Az udvari kapu munkanapokon hétfôtôl csütörtökig 7–16 óráig, pénteken 7–12 óráig van nyitva. Kizárólag üveg helyezhetô el a zöld színû gyûjtôedényekben.
– Ruhagyûjtô konténer a polgármesteri hivatal melletti ingatlanon található.
– Az utcai hulladékgyûjtô edények ürítése rendszeresen történik, de a háztartásokban keletkezett hulladékok elhelyezésére azokat ne használják!
A közszolgáltatási díjat a tulajdonos közvetlenül a közszolgáltatónak a munka elvégzését követôen azonnal, számla ellenében, a helyszínen, az alapdíjat pedig félévente, utólag köteles
megfizetni.
A szolgáltatást végzô Kft. bemutatkozását és telefonos
elérhetôségét a következô sorokban olvashatják:

A társaság 2010-ben alakult, a tagok azonban 30 éve szennyvízszippantással foglalkoznak. Cégünk 2015-ben az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központtól megkapta a „Megbízható cég” tanúsíványt. Társaságunk közszolgálati szerzôdésekkel rendelkezik több önkormányzatnál. A devecseri nagy iszapkatasztrófa idején részt vettünk a mentésben és a károk felszámolásában.
A szennyvízszippantáson kívül kisebb nagyobb közúti teherfuvarozást is végzünk.Ezekhez a tevékenységekhez a szükséges
gépjármûpark rendelkezésünkre áll. Elérhetôségeink: 06-30 900-9788

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

4

2016. február

Ha elmúlik karácsony

Mint minden évben, 2015-ben is lelkesen
készültünk karácsony ünnepére. A községi ünnepségnek már kialakult formája és
helyszíne van, ahol elsôsorban ezúttal is
a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulói
teremtettek ünnepi hangulatot.

nöm mindenkinek, aki a mûsorban szerepelt, létrejöttében közremûködött, vagy
a vendéglátásban segítséget nyújtott. De
köszönet a fenyôfát felajánlónak és mindazoknak, akik megvalósították, hogy az a
Faluház elôtt ragyoghasson.

A katolikus templomban Kárpáthegyi
Józsefné igazgatónô köszöntötte a megjelent közönséget, amit a tanulók mesemondása, pásztorjátéka, hangszeres bemutatója, majd a tanári karral kiegészült
iskolai énekkar elôadása követett. Ezúttal
is elmondta köszöntôjét Tóth Béla plébános úr majd Dombi Ferenc lelkész úr,
aki az éneklô református hittanos gyermekek és felnôttek kórusát gitáron kísérte. A mûsor a Halleluja közös eléneklésével zárult. Baracska Község Önkormányzata részérôl ezúttal én köszönthettem
a községi ünnep résztvevôit és hívhattam meg a Faluház udvarára vendégségbe, ahol mindenkit várt a gôzölgô, kellemesen fûszeres illatú tea, forralt bor és
diós-mákos bejgli. Mindezek fogyasztása
mellett a Dalkör 10 tagjának elôadásában
meghitt karácsonyi dalokat hallgathattunk. Így lett bensôséges és hangulatos a
községi karácsony.
Természetesen ahhoz, hogy megvalósuljon és örömteljes legyen egy ilyen községi program, sokak összefogása és munkája szükséges. A közösség nevében köszö-

A karácsonyi ünnepkör után még egy
ideig ôrizzük karácsony szellemét, bizakodunk, hogy a beköszöntött újabb
esztendôben csökkennek gondjaink és a
megoldásra váró problémák. De aztán
hamar jönnek az újabb és újabb feladatok, kihívások, melyeket meg kell oldani,
s rövidesen azt vesszük észre, hogy már
vissza is kerültünk az ünnepek elôtti rohanó élettempóba. Egy ideig még moti-

válnak az újévi fogadalmak, s ha elég elszántak vagyunk véghez is visszük ôket.
De bizony évrôl-évre megesik, hogy a
hónapok múlásával megfeledkezünk az
egészségtudatos életmódról, nem fordítunk elég hangsúlyt a testi és lelki egészségre. Pedig ez nagyon fontos ahhoz,
hogy megértéssel, türelemmel tudjunk
lenni egymás iránt, és legyen elég energiánk és kitartásunk a munkahelyi, közösségi és családi feladatok mindennapi ellátásához. Mindenkinek jó egészséget és
sok sikert kívánok a 2016-os évben!
			
Becsei Andrásné
alpolgármester
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A magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz címû költeményét.
Baracskán második alkalommal emlékeztünk meg e nap jelentôségérôl, és tettük ezt kulturális bemutatókon keresztül.
Vendégünk volt a nívódíjas Martonvásári
Villô táncegyüttes, akik Vajdaszentiványi
és Mezôségi táncbemutatóval jöttek meghívásomra, majd ezt követôen a Baracskai
fiatal tehetségek mûsorszámai következtek. Császár Roland a Padlás musical-bôl
a „Fényév távolság” címû dalt énekelte
el. Roland a Baracskai Dráma Klub egyik
leglelkesebb tagja: évek óta folyamato-

Papp Lacika hegedûn játszotta el Ellerton
Tarantelláját úgy, ahogyan kell és ahogyan ez a szép darab képes megragadni
az embert egy ilyen ünnepen. Köszönet

ba igyekszem terelni. A helyi tehetségek
a mûvészi és kulturális körök munkájának segítése és ösztönzése ebben az évben is a munkám egyik legfontosabb fel-

san gyakorol a faluház berkein belül és
fejleszti énektudását. Számtalan rendezvényen nyújt segítséget a szervezésben is
ezért a közösségért végzett munkájáért is
elismerés illeti.
Ifjú tehetségek követték sorát, énekkel,
verssel, mint Bagdi Zsófia, Méri Kata,
Sas Szilvia, Sándor Zoltán, Kupi Gerda.

minden fellépônek és nem utolsósorban
Németh Nórának, aki az est „házigazda”
szerepét vállalta el mint mûsorközlô. A
háttérmunkáért Szánthó Andrea és Péteri Lôricnek jár az elismerés és a köszönet.
A baracskai mûvelôdési élet és a faluház nyújtotta lehetôségeket továbbra is
a kultúra és a közmûvelôdés szolgálatá-

adatának tartom és ezúton is kérek minden kedves baracskai lakost, hogy kísérje
figyelemmel a faluházban történô eseményeket és bátran látogassa a házban megrendezésre kerülô faluházi- és könyvtári
programokat.
Kupi Gábor
faluház mûvelôdésszervezô

ABIGÉL musical
Bemutató: április 9.
A Baracskai Dráma Klub Szabó Maga híres regényébôl készített musical színdarabot április 9-én mutatja be a Faluházban. A 20 szereplôs zenés-táncos elôadáshoz ezúttal a helyi általános iskola énekkara is csatlakozott, erôsítve a kórus dalok éneklését ezzel is emelve az elôadás színvonalát.
Az éneklésben segít Geosits Krisztina énektanárnô, a tánckoreográfia megalkotását és betanítását Banádi Edmond végzi. A felkészülés alatt már most látszik,
hogy meglepôen ügyes és színvonalas alakítások várhatóak a fiatalok részérôl
a készülô darabban. Az elôadást várhatóan többször be fogjuk mutatni községünkben és bízunk abban, hogy a siker ezután is a közösség javára fordul és az
egyén egészséges önbecsülésének emelésére szolgál majd.
Kupi Gábor
faluház mûvelôdésszervezô
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ÓVODA

Bóbita Krónika

„Adventi hírnök, friss fenyôág…”
Hamar elillant az ôsz, csak
azt vettük észre, hogy a Márton napi vigasságok után nyakunkon a tél.
Ahogy a dal is mondja: „Ködös Márton
után, enyhe telet várhatsz, havas Márton
után farkast soká láthatsz. Szent Erzsébet-napja tél elejét szabja, az András-napi hó a vetésnek nem jó”. Miközben ezt
énekelgettük, az óvó nénik elkészítették
minden csoportban az adventi koszorúkat, melyeket az ünnepi asztal díszeként
naponta többször meggyújtottunk, ezzel
is kifejeztük a várva várt ünnepek iránti sóvárgásunkat. Minden csoportban
elôkerültek az adventi zsákocskák, naptárak, hópelyhek, melyekkel hamar átvarázsoltuk a szobákat, öltözôket. Elsôsorban
a Mikulás-várás volt a legizgalmasabb feladata a gyermekeknek. Ezért is készítettük el az Alma csoportban a jó, meleg
kandallót, hogy a messzi földrôl érkezô
Nagyszakállú meg tudjon pihenni nálunk, s a sok ajándékot dalokkal, versekkel, rajzokkal tudjuk megköszönni majd
neki. Ajtókon, ablakokon, faliújságokon
megjelentek a piros kiscsizmák, a szánkót húzó szarvasok, a kicsi ujjukkal festett Télapóka-portré. A „Mikulás-vonat”
pedig minden évben meghozza a hangulatot a dalolgatáshoz, építgetéshez, a takarításhoz. Ugyanis nem csak a szívünkben
kell tisztaságnak lennie, hanem az óvoda kis lakói: babák, macik, plüssállatkák
is igénylik a „nagytakarítást”! A gyerekek vidáman mosdatták, öltöztették a babákat, rendet tettek a polcokon, de azt is
jobban észrevették, ha valakinek szüksége volt segítségre. Egyszóval ünneplôbe
öltöztettük az óvodát és a lelkünket is.
E közben az óvó nénik derûsen, jókedvvel, de mégis nagy izgalommal próbálgatták a „Mikulásvárás a Manó óvodában”

címû bábjátékot. A csomagokat az alapítvány és az önkormányzat jóvoltából állították össze a dajka nénik, amelyben csokoládé, gyümölcs és apró kis játék lapult.
A meseelôadást szájtátva, csodálkozva bámulták az apróságok, de amikor megjelent a kiskapuban az „igazi Mikulás bácsi”, volt, akinél eltörött a mécses. De aztán az elsô ijedség után hamar feloldódtak a gyerekek, hiszen a kedves, jókedvû,
barátságos apó mindenkit szívélyesen üdvözölt a csomag személyes átvételénél.
Fôleg a bátortalanabbakhoz és a kisebbekhez volt egy-két kedves szava. Búcsúzáskor örömmel, vidáman engedtük útjára, hogy rénszarvasaival még másik óvodába is el tudjon jutni.

Advent második hetében örömmel gyújtottuk meg 2. gyertyánkat, „Adventi hírnök friss fenyôág, lobog már két kis gyertyaláng”… A kis zsákocskák is egyre fogytak a fenyôgörlandról, s közben elvégeztünk egy-két javaslatot, melyek a zsákokban lapultak. „Díszítsétek fel közösen a
kis fenyôfát; vigyétek el az elkészített Mikulás sapkákat a községi karácsonyfára;
énekeljetek karácsonyi dalokat; készítsetek fenyôfüzért, üdvözlôlapot; hallgassátok meg a betlehemi állatok és a kis Jézus születésének történetét; süssetek mézeskalács süteményt, majd díszítsétek ki
azokat…”
A gyerekek örömmel vették, hogy nem
csak játéksüteményt, hanem igazi mézeskalács süteményt készíthetnek. Nem
gyôztek sorban állni a kötényekért, s mindenki alaposabban mosta meg a kis kezét,
mint egyébként. Sorban szaggattuk ki a
különféle figurákat, majd amikor azok kisültek következett az igazi türelmes munka. Fehér cukormázzal, színes drazséval
aprólékos mintákat próbáltak az apró ujjak a tésztára varázsolni, s közben le-lenyalogatták a feleslegessé váló finomságot
a kezükrôl. Mindenki kapott végül egy kis
kóstolót, de 2 nagy tányérral félreraktunk

a karácsonyi kézmûves délutánunkra is,
melyet december 11-én rendeztünk a tornaszobában. 17 órai kezdettel, a gyermekeikkel megjelent kedves, érdeklôdô, kreatív anyukák, apukák, nagyszülôk próbálhatták ki önmagukat, hogy mire képesek
együtt! Készültek gyönggyel díszített festett tobozok, karácsonyi üdvözlôkártyák,
terméssel díszített, ill. színes papírból kivágott ablakdíszek. S hogy a nagy munkában megszomjazva, megéhezve csillapítani tudjuk vágyainkat, a dajka nénik almával, mandarinnal, finom magokkal,
gyümölcsteával, süteménnyel kínálgattak
bennünket. Hamar eltelt az erre szánt pár
óra, azon vettük észre magunkat, hogy
öreg este lett. A gyermekek is jókedvûen
térhettek nyugovóra, no persze gondolom, a hozzátartozókat sem kellett álomba ringatni a hosszú nap fáradalmai után.
December harmadik hetében már volt
olyan is, akinek a szülôje már jelezte,
hogy „téli szünetre, „szabadságra” megy a
kisgyermeke”. Így aztán hozzánk is elôbb
érkezett a Jézuska, Angyalka ajándéka. A
csoportonként kapott pénzösszegbôl csekély kis meglepetések lapultak a karácsonyfák alatt: autók, ügyességi-, építô-,
konstruáló játékok, puzzle kirakók, rajzoló tábla, párosító játék, színes toronyépítô
stb. Izgatottan csomagolták ki a gyermekek az ajándékokat és egymást figyelmeztették azok helyes használatára. Lassan a koszorúkon a gyertyák is apróra égtek, egymásnak áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket kívántunk és vágyakozva
zártuk be egy kis idôre az óvoda ajtaját.
De aznap este még sokan kíváncsiak voltak az iskolások kis betlehemi mûsorára, a
felcsengô karácsonyi énekek szép érzéseket csaltak a hallgatók szívébe. A faluházban szívélyesen kínált forralt bor, meleg
tea, diós-mákos bejgli elfogyasztása után
igazi meghitt, szép pillanattal térhettünk
haza meleg otthonainkba.
Kupiné Böcsödi Ildikó
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KÖZÖSSÉG

Baracskai Kézimunka Szakkör

Lányok, asszonyok jelentkezését várom, akik szabadidejükben szívesen varrnak, kötnek, horgolnak, hímeznek, és ezt szívesebben tennék társaságban. Portékáinkat magunk, illetve a közösség
számára készítjük. Foglakozásainkat minden szombaton a Kossuth utcai körzeti megbízotti épületben tartjuk 14 órától. Szeretettel várok minden érdeklôdôt! Huszárné Rózsika, 06-70 299-8200

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
2016. február 1-jétôl az iskolavédônôi feladatokat is
Rehus Éva védônô látja el.
• 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.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:...............................(30) 2381-002
Hétfô: 8–14 óráig, kedd: 13–19 óráig, szerda: 8–14 óráig (ezen belül 8–12 óra iskolafogászat), csütörtök: 8–13 óráig

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: február 6., 7., 27., 28.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: február 13., 14., március 5., 6.,
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: február 20., 21., március 12., 13.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Háziorvosok
BARACSKA – KAJÁSZÓ I. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Baracska
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Kajászó
Hétfô
Szerda
Péntek

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

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

14.00-tól
9.00-tól
9.00-tól

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

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

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

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

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

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

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Baracskai polgárôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
Vízellátási problémák:............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák.......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

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

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat

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

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2016. február 24-éig
helyettesítés miatt a Családsegítô és Gyermekjóléti ellátás
ügyfélfogadása Baracskán, a Kossuth u. 31. szám alatti önkormányzati épületben, csak szerdai napokon lesz, 9.00–9.30 óráig.
A segítô szolgálat telefonos elérhetôsége: 06-22-460-023

Baracskai Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár

Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám...................................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.........................................................(22) 580-019
Adóiroda..................................................................(22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

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

Martonvásári Járási Hivatal

Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8–12 óráig, csütörtökön 14–18 óráig.

• 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

Impresszum

• 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

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

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

E-on ügyfélfogadási iroda

A Baracskai Polgárôrség ezúton is szeretne
köszönetet mondani
DEBRECZENI LÁSZLÓ kárpitos mesternek,
mert idôt és pénzt nem kímélve üléshuzatot
készített a Polgárôrség autójához.
Baracska, 2016. január 6.
A Polgárôrség nevében:
Bárkányi László

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerôsnek, szomszédnak,
akik felejthetetlen halottunkat,
id. WINKLER JÁNOST
utolsó útjára elkísérték és
fájdalmunkban együtt
éreztek.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett Édesapánk, ÓDOR JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki.
Tisztelettel:
a 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: február 21. | Várható megjelenés: március 7.

