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K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
A szeptember 29-én megtartott ülésen
nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Dr. Mayer András képviselô. A
Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr.
Varga Márta hivatalvezetô helyettes volt
jelen.
– A képiselô-testület elfogadta a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közötti eseményekrôl szóló tájékoztatót, majd felkérte az alpolgármestert, szólítsa fel a Petôfi u. 5. sz. alatti ingatlan tulajdonosát arra, hogy a kapubejárójánál biztosítsa a megfelelô átereszt.
– Módosításra került az önkormányzat
és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése. A módosított bevételi fôösszeg
389.665.694,- Ft és ugyanerre az összegre módosult a kiadási fôösszeg is.
– Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének I. félévi
idôarányos felhasználása 285.204.193 Ft
bevételi (81,3%) és 182.516.013 Ft kiadási (52%) teljesítéssel került elfogadásra.
– Módosításra került a Baracska-KajászóVál Víziközmû Beruházást Lebonyolító
és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2016.
évi költségvetése. A módosított bevételi fôösszeg 24.332.833 Ft-ban, a kiadási
fôösszeg 24.332.883 Ft-ban került megállapításra.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi idôarányos felhasználása
14.005.228 Ft bevételi és 10.408.133 Ft
kiadási teljesítéssel került elfogadásra.
– Megalkotásra került a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet, mely szerint helyi népszavazást a település választópolgárai
25%-ának megfelelô számú választópolgár kezdeményezhet.
– A képviselô-testület megalkotta a
követelésekrôl lemondás szabályairól
szóló helyi rendeletet is. (A rendelet e
lapszámban megtalálható.)
– ATerületi Választási Iroda által biztosított elôlegen felül 100.000 Ft pénzbeli támogatást biztosított a képviselôtestület ahhoz, hogy az október 2-ai országos népszavazás lebonyolításában
résztvevô minden helyi választási irodai
tag, szavazatszámláló bizottsági tag és delegált megfelelô ellátásban részesüljön a
nap folyamán.
– Elfogadásra került a Baracska-KajászóVál Víziközmû Beruházást Lebonyolí-

tó és Üzemeltetô Intézményi Társulás
2016. december 31. napjával közös megegyezéssel történô megszüntetésérôl szóló megállapodás.
– A Képviselô-testülete döntött arról, hogy 2017. január 1-i hatállyal a
szennyvíz-közmû üzemeltetési feladatainak ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 41. § (6) bekezdése alapján Kajászó Község és Vál Község Önkormányzata Képviselô-testületeivel feladat
átvételi-átadási megbízást köt.
– Megtárgyalásra került a a Baracskai
Sportegyesület
átszervezésének
helyzetérôl szóló alpolgármesteri tájékoztató.
– A helyi lakásrendelet valamint a vagyongazdálkodási terv megtárgyalása az
október havi soros ülésre került elnapolásra.
– A képviselô-testület elfogadta a belsô
ellenôri jelentés hiányosságai pótlásának
helyzetérôl szóló jegyzôi tájékoztatást.
– Elfögadásra került a Kajászói Önkormányzattal közös védônôi szolgálat megszüntetésével kapcsolatos elszámolás és a
közös védônôi szolgálat megszüntetésének ügyét lezártnak tekinti testületünk.
– Döntés született a szociális étkeztetési
feladatok kistérségi társulás útján történô
ellátásának kezdeményezésérôl.
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címû felhívásra támogatási kérelmet nyújt be 6.000.000 Ft. ös�szegre.
– Elfogadásra került a 2016. évi Falunapi
rendezvényrôl szóló mûvelôdésszervezôi
beszámoló.
– A képviselô-testület 2016. évben nem
adományoz Díszpolgári címet. (A címre
nem volt javaslattétel.)
– Döntés született arról, hogy az Ercsi
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. felé fennálló 20132015. évi, összesen 9,7 millió forint tartozás 2016. október 1. napjától havi
500.000 Ft összegû részletekben kerül
megfizetésre. A további mûködésre vonatkozóan kérdések kerültek megfogalmazásra a Kft. ügyvezetôje felé.
– A képviselô-testület 50 erdei m3 szociális célú tüzelôvásárláshoz kapcsolódó kiegészítô támogatásra nyújt be pályázatot. és vállalja, hogy az önrészt valamint a szállítási költségek teljes összegét biztosítja a 2016. évi költségvetés tar-

talékkerete terhére. Felkérte a jegyzôt,
hogy a szociális rászorultság szabályait
és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendelettervezet az októberi soros
képviselô-testületi ülésre készítse elô.
– A testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához. Meghatározásra került
a keretösszeg és a havi ösztöndíj összege.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeirôl szóló megállapodás, aláírására felhatalmazást kapott az alpolgármester.
– Elfogadásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és
a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalása.
– A képviselô-testület döntött arról, hogy
megvásárolja a Baracska, Kossuth u. 82.
szám alatti, 353 hrsz-ú ingatlant. Meghatározta az adásvétellel kapcsolatos feltételeket.
– Megbízást kapott az alpolgármester, hogy a Rákóczi utca és 7-es számú
fôközlekedési út találkozásánál lévô közlekedésbiztonságot zavaró körülmények
megszüntetésére szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat.
– Elutasításra került egy lakáskérelem azzal, hogy a kérelmezô felkerül a lakásnévjegyzékre és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik,
a lakásnévjegyzéken szereplôk közül választja ki a bérlôt.
– Elutasította a testület a Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett kérelmet is. A HÉSZ felülvizsgálatára a
2017-2018 években kerül sor, a módosítási lehetôségek tárgyalása akkor kerülhet napirendre.
– Megbízást kapott az alpolgármester,
hogy a helyi közutakra vonatkozó forgalomszabályozási terv elkészítésének
szakértôi tevékenységére kérjen be árajánlatot továbbá az Ady E. u. 8. szám
alatti ingatra befolyó csapadékvíz elvezetési problémájának megoldására is kérjen
be szakértôi véleményt.
– Határozat született arról, hogy a Tompa utca, Fehérvári utca Rákóczi utca felöli részének és a Petôfi utca egy részének
közvilágítási hálózata bôvítésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
nem tud anyagi forrást biztosítani. A közvilágítási hálózat bôvítésének lehetôsége
a 2017. évi költségvetés készítésekor ismételten megvizsgálásra kerül.
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– Visszavonásra került a 749 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat.
– A kérelmezônek nem került kiadásra
egyedi behajtási engedély a 2664/1 hrsz-ú
(8111 jelû út és M7 pihenô közötti) önkormányzati útra vonatkozóan a 7,5 to
súlyhatár feletti gépjármûvek behajtására.
– A Templom utcai iskola területére
történô korlátlan bejárást kerítés készítésével kívánja megoldani a képviselôtestület. Felhatalmazta az alpolgármestert, hogy kérjen árajánlatot a kapu és kerítés készítésére.
– A testület nem járult hozzá, hogy a baracskai védônô a tordasi védônôi körzetben helyettesítô védônô legyen. (Igennel
szavazott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia,
nemmel szavazott Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska.)
– A képviselô-testület továbbra is azt kéri
a VHG. Kft-tôl, hogy a helyi kis utcákból
is közvetlenül a cég szállítsa el a háztartási hulladékot.

– Körmenyeztvédelmi programok, elô
adások megtartásához a Bóbita Óvoda
részére 130 ezer forint, a Kozma Ferenc
Általános Iskola részére pedig 127 ezer
forint került meghatározásra a Környezetvédelmi Alapból.
– Úgy döntött a képviselô-testület, hogy
a Templom u. 19. sz. alatti diákétkeztetést szolgáló épület érintésvédelmi
jegyzôkönyvében foglalt feladatok elvégzésére a keretett biztosítja, az október
23-i ünnepségre viszont nem biztosít külön összeget.
– Tényállás tisztázása végett elnapolásra
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került egy balesettel kapcsolatos kártérítési igény tárgyalása.
– Egyebekben szóbeli tájékoztatás hangzott el pályázati lehetôségekrôl, a KeveSertés Kft. ellen birtokvédelmi ügyben
indított eljárás tárgyalási idôpontjáról,
valamint ismertetésre került Tessely Zoltán országgyûlési képviselô úr levele a
Magyarországi Református Egyház által
Ráckeresztúron indított Továbbképzô és
Családterápiás Központ támogatási felhívására.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Közmeghallgatás
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete 2016. november 25-én
17.00 órakor közmeghallgatást tart a Kossuth u. 31. szám alatti tanácsteremben.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2016. évi feladatok teljesítésérôl.
2. Tájékoztató a 2017. évi feladatokról, tervekrôl.
3. Lakossági hozzászólások.

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
14/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a követelésekrôl lemondás szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az
Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következôket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Baracska Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott
költségvetési szervre.
2.(1) Követelések azok a különféle szerzôdésbôl eredô, pénzformában (forintban) kifejezhetô fizetési igények, amelyek az
önkormányzat és költségvetési szerve által már teljesített és a
másik szerzôdô fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, visszatérítendô támogatás nyújtásához, vagy elôleg fizetéséhez kapcsolódnak, így különösen:
3.a) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával,
b) az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történt átruházásával (értékesítésével),
c) részletfizetés mellett történt egyéb hasznosításával,
d) közterület használati díjakkal,
e) földhaszon-, illetve egyéb bérleti díjakkal,
f) elsô lakáshoz jutók helyi támogatásával,
g) munkáltatói kölcsönnel,
h) az arra jogosultak számára nyújtott egyéb támogatásokkal,
i) szociális támogatásokkal,
j) térítési díjakkal,
m) egyéb részletfizetéssel kapcsolatos követelések.
(2) A Képviselô-testület – jogszabály eltérô rendelkezésének hiányában – az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követelésérôl:

a) csôd- vagy felszámolási egyezségi megállapodásban,
b) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érô kis összegû követelések esetében – amennyiben az önkéntes teljesítésre történô felhívásnak az önkormányzat eleget tett,
c) az adós meghal,
d) olyan méltánylást érdemlô körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésrôl való
lemondás indokolt, így különösen:
– a kötelezett rendszeres jövedelemmel önhibáján kívül legalább 6 hónapja nem rendelkezik,
– egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és
– helyzete miatt a kedvezô változás a jövôben sem várható, vagy
– olyan rendkívüli esemény, káresemény következik be a kötelezettnél, amely méltányos követelésrôl lemondást indokolttá teszi.
e) a követelés – a számviteli elôírásoknak megfelelô kritériumok
alapján behajthatatlannak minôsül.
(3) A behajthatatlan követeléseket a könyvviteli mérlegben
nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tôkével
szemben le kell írni. A behajthatatlan követelés meghatározásánál az államháztartás számvitelérôl szóló 4/2013.(I.11.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja és az önkormányzat számviteli politikája rögzíti. A behajthatatlannak minôsített követelés leírása nem minôsül követelés elengedésnek.
(4) A számviteli szabályok elôírásai szerint, az éves zárás elôtt
valamennyi költségvetési szerv minôsíti a kintlévôségeket és
szükség szerint javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírására, az értékvesztés elszámolására.
3. § (1) A 2. § (2) bekezdésben foglalt esetekben a jegyzô
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elôterjesztése alapján a követelés részbeni vagy teljes elengedése a képviselô-testület hatáskörébe tartozik,
(2) A követelések elengedésére vonatkozó eljárás során alaposan mérlegelni kell a kötelezett (adós) pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítôképességét, az elengedés elônyeit
és hátrányait. Az adósság jellegével és a kötelezett (adós) helyzetével összefüggôen az alapos döntéshez szükséges minden iratot be kell szerezni, így különösen:
a) jövedelemigazolásokat,
b) az üggyel kapcsolatos szerzôdéseket,
c) számlákat,
d) pénzügyi mérlegeket,
e) más hatóságok, szervek határozatait,
f) bírósági ítéleteket,
g) tulajdoni lapot,
h) cégbírósági iratokat stb.
(3) A követelésrôl részben vagy egészben lehet lemondani.
Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok
megfizetésétôl is.
(4) A követelésekrôl történô lemondás elbírálása során a

2016. november

képviselô-testület megállapodhat a kötelezettel (adóssal) a követelés behajtása és beszedése érdekében az önkormányzat részére felajánlott szolgáltatás teljesítésében. Köthetô részletfizetési vagy követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári
jogi szerzôdés is (beszámítási megállapodás, tartozásátvállalás,
kezesi szerzôdés, zálogszerzôdés stb.).
Záró rendelkezések
4.§ (1) Ezen rendelet hatálya nem terjed ki az adókra és az
adók módjára behajtandó követelésekre. A behajthatatlan követelésnek minôsülô adótartozásokat az adóhatóság az adózás
rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározottak
szerint törli.
(2) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012.(III.28.) önkormányzati
rendelet 28. és 29. §-a.
Becsei Andrásné
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester
jegyzô
A rendelet kihirdetése megtörtént: Baracska, 2016. szeptember 30-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Környezetvédelem
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a VHG. Kft. által meghirdetett 2016. október 28-i és 2016. november 18-i 7-11.30
óráig tartó zöldhulladék átvételen kívül a Gábán területén
semmilyen zöldhulladék nem rakható le!
• Az elektronikai hulladék is csak a meghirdetett
idôpontban, november 18-án 7-10 óra között adható le a
VHG Kft.-nek. Az átvételt követôen semmilyen elektronikai hulladék nem hagyható a Gábán területén!
• Az ingatlanok elé kihelyezett hamu és salak elszállítására
legközelebb november 17-én és december 15-én,

• s zelektív hulladék (csomagolóanyag, papír) elszállítására
november 21-én és december 19-én kerül sor.
•A
 z üveg hulladék a Polgármesteri Hivatal udvarában található zöld színû szelektív gyûjtôkben helyezhetô el.
A gyûjtôk mellett sem üveg sem egyéb hulladék nem
helyezhetô el!
Kérem, hogy a ruhagyûjtô konténer mellé se rakjanak le
még zsákos árut se! Higgyék el, hogy az úti szemét is jobb
helyen van a köztéri hulladékgyûjtôkben, mint a járdákon,
árkokban eldobva!
Becsei Andrásné
alpolgármester

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának tájékoztatója

a Baracska 7. számú fôúton, az Ország út – Széchenyi utcánál létesített

autóbusz megállóhely kijelzô táblák használatához
A rendszer lényege, hogy a gyalogos-forgalmat egy helyre koncentrálja, oda, ahol a nyomógombok vannak. A
gyalogos az átkelése elôtt aktiválja a kijelzôket, amivel a
jármûvezetôk a környezetbôl kiemelkedô jobban észlelhetô,
figyelemfelhívó LED-es táblák jelzését kapják. A rendszer a
mûködési adatokat megôrzi.
A helyszínen tájékoztató táblákat helyeztek el, melyek ismertetik a rendszert és használatát.
Lényeges – amire a táblák is figyelmeztetnek –, hogy a gyalogosnak továbbra sincs elsôbbsége, de átkelését a LED-es táb-

lákon megjelenô 60-as sebességkorlátozás jelzéskép és sárga
villogók segítik.
Használata:
Ha lassítani szeretné a forgalmat, nyomja meg a gombot.
Továbbra sincs elsôbbsége!
Ha a nyomógombnál villog a „60”, akkor a jármûveknek is
megjelenik a jelzés a kijelzô táblákon.
Fokozott figyelemmel keljen át az úton!
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„A” típusú pályázati kiírás

Baracska Község Önkormányzata az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév elsô félévére vonatkozóan
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsôoktatási intézményben (felsôoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsôfokú, illetve felsôoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsôoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók is. Amen�nyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 ôszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsôoktatási intézményben
a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázati kiírás

Baracska Község Önkormányzata az Emberi Erôforrások Minisztériumával együttmûködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezô alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsôoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerzôdéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban elôször nyernek felvételt
felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
Mindkét típusú részletes pályázati kiírás megtekinthetô a Baracskai Polgármesteri Hivatalban
(2471 Baracska, Kossuth u. 29.) ügyfélfogadási idôben, vagy a www.baracska.hu honlapon!
Mindkét típusú pályázat benyújtásának határideje 2016. november 8.
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'56- os megemlékezés

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója

A Himnuszt követô alpolgármesteri köszöntô után Tessely Zoltán országgyûlési képviselô úr ünnepi beszédében szólt a 60 évvel ezelôtti
eseményekrôl, a forradalom üzenetérôl.
A beszédet követôen a Kozma Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulói színvonalas mûsora, majd a Teatro Társulat „Egy nép kiáltott” címû, ’56-os eseményeket felidézô mûsora tette teljessé a

méltó megemlékezést. Ezúton is köszönetemet fejezem ki Tessely Zoltán képviselô
úrnak, hogy eleget tett önkormányzatunk
felkérésének. Mivel vannak, akik nem
tudtak részt venni az emlékmûsoron,
ezért – az alábbiakban - teljes egészében
közöljük a Képviselô úr ünnepi beszédét.
Köszönöm a Kozma Ferenc Általános Iskola végzôs tanulóinak és felkészítô pedagógusainak a színvonalas mûsort és

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Szeretettel köszöntöm önöket és nagyon örülök, hogy ilyen
felemelô, baráti közösségben ünnepelhetünk együtt.
Azt szokták mondani, hogy a történelem az emberiség emlékezete.
Mai megemlékezésünk célja: találkozni az elôttünk járókkal és
megérteni üzenetüket.
Az 1956. október 23-án készült fényképeken szüleink, nagyszüleink, dédszüleink kipirult arccal, lázas tekintettel vonultak, kezükben zászlót, magyar zászlót lengetve, melynek közepérôl kivágták
az idegen birodalom és a zsarnokság jelképét.
Ma, 60 évvel késôbb, szívünk teljes melegével, büszkén ünnepelni jöttünk össze.
Büszkék vagyunk példamutató ôseinkre, akiktôl a szabadság iránti örök vágyunkat kaptuk. Büszkék vagyunk magyarságunkra, melyet talán a szabadság iránti elkötelezettségünk táplál a leginkább.
És büszkék vagyunk arra is, hogy 1848, 1956, 1989, 2010 és
mostani népszavazás után, mi magyarok, Európa és a világ szemében egyek vagyunk a szabadsággal.
Tisztelt hölgyeim és uraim, büszkeséggel ünneplô magyar testvéreim! A kommunizmus legnagyobb tévedése az volt, hogy azt gondolta, még a múlt eltörlésére is képes. Biztos volt abban, hogy
minden bûnére, a gyilkosságokra, a kitelepítésekre, a munkatáborokra, a padláslesöprésekre, az ÁVÓ pincebörtöneinek poklára,
a besúgóvá tett emberek gyötrelmeire, a fosztogatásra, csalásra,
a közös vagyon eltékozlására bocsánatot nyerhet a felejtés által.
Ezt az ördögi rendszert az egyszerû magyar ember fosztotta meg
a végsô diadaltól. Az ember, akit porszemként söpört félre útjából, akit lenézett és gyûlölt. A „Pesti srác”, akit, a Time magazin
– azóta is példa nélkül álló módon – az év emberének választott
1956-ban. Az ember, aki ’56 ôszén azt kiáltotta: elég volt.
Azoknak, akik fellázadtak 1956-ban, volt egy álmuk: a hazugság

mindenkinek, aki közremûködött a forradalom eseményeinek felelevenítésében,
a mártírokra való emlékezésben.
Becsei Andrásné
		
alpolgármester

és félelem nélküli, szabad Magyarország. Mai számításos, piacos
világunkban elképzelhetetlen az ötvenhatosok hôsiessége, véráldozata, mégis tudjuk, hogy nekünk kell végigjárnunk az általuk
kijelölt utat, nekünk is meg kell harcolnunk a szabadságért.
Látva az ’56 utáni gyötrelmeket, a csonka és szétszakított családokat, örülnünk kell annak, hogy ma a forradalmian mélyreható társadalmi és politikai változások véráldozatok nélkül is
elérhetôk.
Napjaink Magyarországa méltó az ’56-os forradalom elveihez,
polgárai egy irányba húzzák az ország szekerét, új írott és íratlan
törvények születnek, amelyek egy igazságos, békés Magyarország
pillérei, ahol az összefogás igazi hazára talált.
A világ legerôsebb hadseregének tankjai akkor eltaposták a törekvéseket, de nekünk lehetôségünk nyílt beteljesíteni az ötvenhatosok akaratát. Most mindannyian egy kicsit „Pesti srácok” lehetünk. 1956. október 23-a a szabadság iránti elkötelezettség
gyôzelme volt a zsarnokság felett.
A bûnöket és bûnösöket nem feledve, a gyôzelemre, a gyôztesekre
emlékezünk, ôket ünnepeljük.
A gyôzteseket, akik elôbb Budapest utcáin, majd a szabadságharc
leverését követôen az ÁVH börtöneiben és vallatószobáiban is
legyôzték a zsarnokságot.
Engedelmükkel az igazi ’56-osok néhány felelôsséggel reánk bízott gondolatát szeretném ideidézni, a gyôztesektôl, a PESTI SRÁCOKTÓL, mind-mind csupa nagybetûvel írva.
Elsôként RÁCZ SÁNDORt, akit 1956-ban a Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnökének választottak, akit Kádár csapdába
csalt, és akit életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek.
„Azért voltak a háborúk és azért voltak a forradalmak, és azért
van ez a megsavanyított, megkeserített életünk, mert nem veszi
tudomásul a világ, hogy van egy kicsi nép, akinek a Kárpát-me-

2016. november

Kidoboló

7

Önkormányzat  |  Óvoda

dence a hazája és ezt foggal, körömmel; ésszel, szívvel és lélekkel;
minden eszközzel megvédjük a magyar utókornak.”
Azt üzenjük a világnak, hogy ne féljen tisztességes, emberi életet
élni, mert akkor érdemesebb lesz élni e világon.”
REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ, az egykori honvédtiszt, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke veretes gondolatait is érdemes
idéznünk:
„Szabadságharcainkat, mindig a kevesek, a nemzethez hû magyarok vívták meg, és szenvedték el érte a büntetést. A többség bizony
hajlamos volt arra, hogy a lázadást követô zivataros, nem ritkán
vérzivataros idôkben, elfusson a hazát és a szabadságot védôk
háta mögül és igyekezzék megkötni a maga kisszerû alkuját az elnyomóval, mondván, mert hát a nemzetnek élnie kell, magára
hagyva a hazáért vérzô magyarokat. Mindég a kevesek áldoznak a
többségért. Akik 1956-ban átvitték a népet a gyôztesek oldaláról
a vesztesre, azoknak megnyílt a nyugodt káderélet lehetôsége. Nekik a maguk hitvány kis szabadsága többet jelentett, mint a haza
becsülete. Így vált a világ legtisztább forradalmából „ellenforradalom” és nemzetünk hôsei így lettek „ellenforradalmárokká”.

„Felelôsséggel ajánlom mindenkinek a figyelmébe a mi sorsunkról vett példát.
A szeretet találékony, ezt mindenki tudja. A hazaszeretetnek is
ilyennek kell lennie. A mi esetünkben könnyû volt. Viszonylag.
Az ellenség dübörgött, lôtt, vörös csillag volt a tornyán. Tiszta
helyzet volt. Ott ôk, itt mi. Ma a helyzet minden, csak nem tiszta. Az ellenség még mindég a magyarság felszámolásán dolgozik,
de ezt titokban teszi. Velünk, a mi pénzünkön veszi meg mindazokat a mérgeket, amik majd a végünket okozzák. Tudok megoldást.
Okosabbnak kell lennünk, szorgalmasabbnak és tudatosabbnak
és jobban kell szeretnünk egymást, mint ahogyan ôk szeretik a
maguk fajtájukat.”
Legyünk nagyon büszkék nemzetünk hôseire és tanuljunk példájukból! Azért merítettünk most erôt 1956 hôsies napjaiból, hogy
egy percre se feledjük, mi magyarok a szabadság népe vagyunk,
amely rég volt ilyen erôs és egységes, mint ma. Erre az erôre és
egységre nagy szükségünk lesz az elkövetkezô idôben, mert nagy
kihívások várnak még ránk.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket.

Óvoda

Bóbita Krónika
Környezettudatosság, környezetvédelem az óvodában
léletesebbé tettük ismeretünket a budapesti állatkert látogatással, ahol tájegységek szerinti elhelyezésben tekintettük
meg az állatokat eredeti életnagyságukban.

Még az év elején járunk, de máris szerencsésnek mondható az idei tanév. Községünk Önkormányzata a Környezetvédelmi Alapból jelentôs összeget biztosított
óvodánknak környezetvédelmi programok, elôadások támogatásához. Ezt beépítve nevelôtestületünk több hetes tudatos környezet- és egészségvédelmi projekttevékenység tervezéssel gazdagította
a gyerekek élményvilágát.
Október elsô hetében Földünk Világegyetemben való elhelyezkedésérôl, a
földrészekrôl, a természet világáról beszélgettünk, felhívó jelleggel kiemelve
annak értékeit, szépségét és védelmét.
A gyerekek nagy érdeklôdéssel figyelték a

csoportszobákba behozott világítós, forgós földgömböket. Volt, aki csak most látott elôször ilyet. Már elôzôleg kértünk
olyan ismeretterjesztô könyveket, albumokat, amelyekbôl tanulmányozhattuk
a távoli tájakon élô állatok, növények
élôhelyét. Majd színes újságokból kivágtuk a megismert élôlényeket, és elhelyeztük egy óriás térképen. Ennél még szem-

Projekttevékenységünk második hetében
a környezetbarát életmódra hívtuk fel a
figyelmet, a környezettudatos vásárlásra, fogyasztásra, az éltetô vízzel való takarékoskodásra, folyók, patakok tisztaságának megóvására, és a szelektív
hulladékgyûjtésre. Mindezeket játékos
formában gyakoroltuk: Kukatündér társasjátékkal, hulladékok (anyagok szerinti) csoportosításával, találós kérdésekkel,
versenyjátékokkal.
Tanulságos környezetóvó mesejátékot
láttunk az ÖKO színtársulat elôadásában
Lim-lom mese címmel. A történetben a
hulladék anyagok életre keltek és a szelektív gyûjtôkbe összecsoportosulva várnak elszállításukra és az újrahasznosítás
következtében ismételt eljövetelükre.
A mese kapcsán kedvet kaptunk mi is ahhoz, hogy fantáziánkat megmozgatva, ötletes alkotásokat készítsünk a kiürült papírdobozokból,
mûanyagflakonokból,
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rongyokból, üvegekbôl és fémbôl. Kreatív termékek születtek, amivel késôbb a
csoportokban szívesen játszottak a gyerekek. Volt, aki elmesélte, hogy otthon is folytatta a barkácsolást, sôt sokan
akadtak olyanok is, akik már elôzôleg
szülôkkel együtt készített igényes alkotásokkal kápráztattak el bennünket. A ki-

csoport egy közös lendületes reggeli zenés tornával indította a napot, ahol gyerekek és felnôttek is kellemesen elfáradtak, majd jól esett a tízórai. Utána minden
csoport berendezkedett egy - egy tornafeladatra, majd csoportforgó rendszerben
végigjártuk és elvégeztük a különbözô
jellegû: egyensúlyozó, ügyességi, gyorsa-

tartó szorgalmas családokat oklevéllel jutalmazzuk.
A harmadik héten környezetbarát életmódunk kiegészítôjeként hozzáfûztük
saját magunk egészségének védelmét is.
Tudatosítottuk a mozgás, testápolás, és
egészséges táplálkozás fontosságát.
Kedden reggel a tornaszobában minden

sági, bátorságot igénylô sor-, és akadályversenyeket.
A következô két napban az egészséges táplálkozás kapta a fôszerepet. Legfôképpen
a zöldségek és gyümölcsök sokrétû fogyasztására hívtuk fel a figyelmet. Nyitott napok keretében a szülôk is bekapcsolódhattak a csalamádé és gyümölcssaláta készítés folyamatába, a vitamindús
zöldségkrémek és pástétomok keverésébe
és szemet-szájat ingerlô vendégváró tálak
összeállításába. Minden csoport saját készítményével végigkínálta a többi csopor-
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tot is. Ismét lehetôséget kínáltunk a zöldségszobrászatra is. Gyerekek és felnôttek
szintén szívesen idôztek az elkészült alkotások kiállítása körül.
A hetet a testápolás fontosságának
megerôsítésével zártuk. Ebben segítségünkre volt Rehus Éva védô néni, aki kiemelten a fogápolás
fontosságát
hangsúlyozta bemutató eszközei segítségével.
A tartalmas három hét lezárásával úgy
érezzük nagyon sok oldalról megközelítettük a természet világának megismerését, elôsegítettük a növény és állatvilág
tág sokszínûségének felfedezését, a gyerekek érzelmeinek megmozgatásán keresztül értékeink megóvásának igényét.
Ez „apró lépés az óvodásnak, nagy lépés
a világnak!”
Köszönjük Baracska Község Képviselô
testületének az anyagi forrás biztosítását,
a védônônek, és azoknak a szülôknek,
akik segítségükkel, közremûködésükkel
és tárgyi felajánlásukkal hozzájárultak

programunk megvalósításához.
Steinné Godó Ágnes
További képeket a tartalmas hetekrôl az
óvoda honlapján a ovoda.szlv.hu oldalon
találnak.
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BMKSZ – Baracskai Makettezô Klub és Szakkör

Május végén egy „vegyes csapat” helyiekbôl és „bevándorlókból” találkozott elôször a gyönyörû Faluházban, hogy belefogjon valami újba. Valamibe, ami még nem volt a faluban. Valamibe, amely olyan sokrétegû, mint egy jó fej lilahagyma, és sajnos
néha olyan „illatos” is…
…Ez pedig a modellezés! (Konkrétan egy baracskai modellklub
megalapítása.)
A modellezésnek tényleg sok rétege, ága van. Vannak a mûködô
modellek vagy rádió távirányítású modellek, van a vasútmodellezés és van a makettezés. És vannak, akik kész modelleket vagy
pl. ólomkatonákat gyûjtenek.
Elôbbit nem nagyon kell magyarázni, a drónok korát éljük,
amelyek felmenôi az elsô rádió-távirányítású kicsinyített légijármûvek voltak. Persze a rádió távirányítás alkalmas hajók és
földi jármûvek, autók, kamionok, harcjármûvek kicsinyített
másainak irányítására is. A vasútmodellezés ma már komoly
színvonalon zajlik, a terepasztalok általában az otthonokban
vagy klubokban/egyesületekben épülnek-szépülnek és nagyon
sok ember élvezi a zöld-, vagy esetleg téli-, dimbes-dombos tájakon, alagutakon keresztül zakatoló miniatûr szerelvények látványát, amelyek ma már - köszönhetôen a mai, digitális technikának - fény- és hang effektekkel is szórakoztatják a nagyérdemût,
meg akit „a mozdony füstje megcsapott”.
És akkor ott van még a makettezés, a kedvencem, amivel 1979
óta foglalkozom (hol hobbi szinten, hol hivatásszerûen), amelybe minden fiúgyermek és késôbb édesapa belekóstol több vagy

kevesebb türelemmel és sikerrel. A repülô-, hajó-, harcjármû-,
figura-, sci-fi-, autó/motor/kamion makettek választéka mármár zavarbeejtôen nagy (immár – a digitális világnak hála – job-

bára az interneten találkozhatunk ilyen-, nagy választékú boltokkal). És még nem is mondtam, hogy a sakk modern kori
megfelelôi, a stratégiai játékok is mára már makettekkel, a valódinak az apró részletekig kor- és mérethû másaival zajlik: - ez
a „Wargames”, ahogy „a mûvelt svájci mondaná”.
Viszonylag kevés eszközzel, viszonylag kevés pénzügyi ráfordítással is lehet ûzni ezeket a hobbikat és persze ellenpólusként,
el lehet költeni sok-százezreket is egy-egy szinte már mûvészi
alkotásra is. Persze még mindig jobb, minta „anyagra”, alkoholra vagy dohányzásra költenénk, költenék gyermekeink ezt a
pénzt, valljuk mindannyian.
Elmondható, hogy mindez játékos ALKOTÁS (igen, csupa
nagybetûvel!). A gondolattalan semmittevés, a passzív benyomások habzsolásának felcserélése valami „fontosra”, értelmesre, valamire, amiben rengeteg információ és tudás, kézügyesség
és kreativitás fejlôdik mindenkiben, aki kezébe vesz egy tervrajzot, elkezdi „kifaragni”, összeállítani álmai modelljét (vagy csak
azt az objektumot, amely egy könyvbôl, egy filmbôl megtetszett
neki és ott akarja tartani a polcán vagy vitrinjében). Ez a hob-

bi nagyobb önuralomra, türelemre oktat. Nagyobb és sokrétû
technológiai- és anyagismeretre tehetünk szert. Akaratlanul is
szórakozva tanulunk történelmet és technikai ismereteket.
Abban mindannyian megegyeztünk, hogy az ifjúság felkarolása,
a több-kevesebb szabadidô értelmes-, tanulásban és gyakorlati
munkában gazdag eltöltését fogjuk szem elôtt tartani. Sorolhatnám még az indítékokat, hogy miért érdemes ezekkel a nem a
virtuális világban kreált dolgokkal foglalkozni. A kicsinységek,
apróságok készítésének tudománya a részletekben bújik meg, és
ez adja a felfedezés örömét!
Legfôbb célunk, hogy a tudás megszerzésének örömét, a közösség élményét és a szakmaiságot átadjuk azoknak, akik már
kacérkodnak a gondolattal, hogy modellezzenek. És hogy a
szûkebb régióban legyen egy „bázis”, egy szakmai klub, egy
tanácsadó szervezet, ahova lehet fordulni, ha kérdés van, információra van szükség a témakörben. Nem követelünk meg
senkitôl semmit, nem kérünk pénzt, klubtagsági díjat, mindenkinek a lehetôségei szerint rendelkezésére álló idô és az önmaga által felállított mérce elérése kell, hogy cél legyen; és mi ezt
tiszteletben tartjuk!
Várok mindenkit péntekenként a Faluházban 18:00-tól, aki
szeretne csatlakozni!
Üdvözlettel és szeretettel:
Karácsonyi András (A BMKSZ szervezôje)
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Egészségügy
Orvosi ügyelet
Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô munkanap 8 óráig történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:........................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti
Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnôtt ügyelet telefonszáma:........................ (23) 365-274
Gyermek ügyelet........................................... (23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Védônôi szolgálat
• Rehus Éva, védônô, iskolavédônô.................. (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.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: D
 r. Megyeri Renáta, Dr. Óvári Péter,   
Dr. Naszáli Viktória
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: november 5., 6., 26., 27.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: november 12., 13., december 3., 4.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: november 19., 20., december 10., 11.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfô
7 óra 30-tól
Kedd
14 órától
Szerda
7 óra 30-tól
Csütörtök
14 órától
Péntek
7 óra 30-tól
Kajászó
Hétfô
14 órától
Szerda
9 órától
Péntek
9 órától

9 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elõjegyzettek
10 óra 30-tól elôjegyzettek
10 óra 30-tól elôjegyzettek

Dr. Mayer AndrásDr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
Körzeti ápolónô
MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelés gyermekeknek Rendelés felnôtteknek
12–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
13–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
9–11 óra
8–9 óra

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

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
Szennyvíz szippantó, Transfekál Kft.................. (30) 900-9788

Körzeti megbízott: Paulovics Gábor................ (20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Gárdonyi Rendôrkapitányság............................ (22) 355-003
Martonvásári Rendôrôrs................................... (22) 460-007
BRFK központi ügyelet..................................................... 107
BRFK zöldszám................................................. (80) 323-232

Baracskai polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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

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

E-on ügyfélfogadási iroda

Martonvásári Járási Hivatal

Szent László Völgye Segítô Szolgálat

• 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

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

• 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

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

Faluház
Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor...................... (20) 462-7674
Nyitva tartás: kedd: 9–20 óráig, szerda: 10:30–19:30-ig,
csütörtök:13–21 óráig, péntek: 13–20 óráig,
szombat: 14–19 óráig

Falugazdász
Glaszhütter Anett............................................ (70) 436-2449

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

A, B, C, D, E, GKI,
Gépkezelői, Taxis vizsga
Szerezz jogosítványt nálunk, korrekt feltételekkel, korrekt áron!

Papp János 06-30 638-3377

Impresszum

Jogosítvány

Tanfolyamaink folyamatosan indulnak Baracskán.
A következő: 2016. november 15-én, 17 órakor a Faluházban.

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztésért felelôs személy: Kupi Gábor mûvelôdésszervezô | Tördelés: hammergrafika.hu | Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordozón
(CD, pendrive stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: november 24. | Várható megjelenés: december 6.
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,,Ida” BOLT
Kibôvült a faluvégi kisbolt!

Megújult

Bôséges kínálattal várjuk kedves vásárlóinkat!

Ajándéktárgyak, játékok, viaszos vászon terítôk nagy választékban kaphatók, kedvezô áron!
Folyamatosan bôvülô választék.

Erdélyi termékek kaphatók!

Amerikai nagy nedvszívóképességû pelenkák minden méretben.
40 Ft-tól 59 Ft-os darab áron.
Idôsebb vásárlóink részére ingyenes házhozszállítást vállalunk 5000 Ft feletti vásárlás esetén.
Hamarosan boltunk nagyságát bôvítjük.
Nyitvatartásunk változatlan.
Mindenkit szeretettel várunk
Anita és Ida

Kiemelt akcióink

Mák

990 Ft/kg

Tchibo kávgé)
50
549 Ft /cs (2

A készlet elejéig.

