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Baracska Község Önkormányzata
sok szeretettel hívja meg Önt és kedves családját
az új kenyér szentelésével egybekötött
Szent István Napi rendezvényére.
Időpont: augusztus 20., vasárnap 17:00 óra
Helyszín: Faluház
Ünnepi műsort ad Csobolya József, a Magyar Állami Operaház énekese
Az ünnepséget követően szeretettel várunk minden rendezvényre látogatót egy kenyérlángosra.
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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K

A június 29-én megtartott ülésen nem
voltak jelen: Csapó András, Dr. Mayer
András és Pintérné Bernyó Piroska
képviselők.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató.

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei étkeztetés napi egyszeri, déli meleg főétkezés formájában kerül biztosításra, az
étel Bóbita Óvodából történő elvitelével.
– Elfogadásra került a képviselő-testület II. félévi munkaterve. (A munkaterv
e lapszámban megtalálható.)

– Szintén elfogadásra került a művelődésszervező részletes tájékoztatója a
véglegesített Falunapi programokról.

– A testület tudomásul vette a Baracska 782/2 hrsz-ú ingatlan adásvételével
kapcsolatos módosulásokat.

– A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának előírásai szerinti véleményeztetést követően elfogadásra került Baracska Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

– Elnapolásra került a Baracska 182/2
hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett kérelem megtárgyalása. Utasítást
kapott a polgármester az ingatlan értékbecslésének elvégeztetésére és testület elé terjesztésére.

– Jóváhagyásra került a Szent László
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának 50/2017. (VI.15.)
határozata, amely Baracska Község
Önkormányzata és a Társulás között
létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról szól. (Bóbita Óvoda)

– A pályázati határidő lejárta miatt a
testület nem tudta biztosítani a Búzavirág Kézimunka Szakkör részére a Kossuth u. 18. sz. alatti helyiség használatát.

– Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 54/2017. (VI.15.) határozata, amely a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró eredményre vonatkozik. Az ügyeleti ellátást – pályázata alapján - továbbra is az Inter Ambulance Zrt. látja el.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy írásban kérje meg a Zrt.
vezérigazgatóját, a jövőben ne forduljon elő olyan eset, hogy az érdi ügyeleten személyesen megjelenő baracskai
betegeket ellátás nélkül elutasítsák.
– Döntés született, hogy 2017. július
4. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra (43 munkanap)
a hátrányos helyzetű és a rendszeres

– A kárpátaljai diákok bicskei táboroztatásához 20.000 Ft támogatás került
jóváhagyásra a 2017. évi költségvetési
tartalékkeret terhére.
– Az Ercsi Református Gyülekezet kárpátaljai Beregszász és Nagyszőlős kórházának gyermekosztálya árva lakói és
bentlakásos óvodája számára 20.000 Ft
támogatás került megállapításra a 2017.
évi költségvetési tartalékkeret terhére.
Az Ercsi Református Gyülekezet kérelme Baracska község honlapján közzétételre kerül.

nő forgalomsegítő tükör elhelyezésére érkezett kérelmek megtárgyalása elnapolásra került azzal, hogy a polgármester hívja össze a képviselő-testületet helyszíni bejárásra. A bejárás során tett megállapítások alapján a képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalja a kérelmeket.
– Döntés született arról, hogy felkérésre kerül az üzemeltetést ellátó Fejérvíz
Zrt, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy Baracska község területén
milyen ellenőrzést végezhet azon fogyasztóknál, ahol az éves közműves
ivóvíz felhasználás nulla, illetve nagyon alacsony, nem történik-e saját
kútból származó idegen víz hiteles mérés vagy átalány megállapítása nélkül
bevezetésre a közcsatornába. A testület utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatást adja meg.
– A képviselő-testület Együttműködési Megállapodást köt Velence Város Önkormányzatával valamint a
Martonvásári Kulturális Egyesülettel
„Nők a családban és a munkahelyen”
(EFOP-1.2.9-17) pályázat benyújtására
és megvalósítására. Felhatalmazást kapott a polgármester az Együttműködési Megállapodások aláírására.
– Módosításra került a Baracskai Bóbita Óvoda óvodavezetői munkakörének
betöltésére irányuló pályázati kiírása.
– Egyebekben a temető rendjével és az
ottani közlekedéssel, parkolással kapcsolatos problémákról történt tárgyalás.

– Tóth Béla plébános úr aranymiséjére,
ajándéktárgy vásárlására 110.00 Ft került biztosításra a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

A július 12-i, polgármester által ös�szehívott helyszíni bejáráson nem
vett részt Pintérné Bernyó Piroska és
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő.

– A Kossuth utcai sportpálya buszmegállónál lévő felszállóhely magasítására, valamint az Orgona utcába törté-

Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének

2017. II. félévi ülésterve

A képviselő-testület. július és augusztus hónapban ülésszünetet tart.
Szeptember 28. (csütörtök), 17.00 óra
Javasolt napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi költségvetésének helyzetéről
3. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
4. Beszámoló a Falunapi rendezvényről
5. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (indokolja
például a Bóbita Óvoda megalapításával összefüggő módosítások átvezetése)
6. Döntés a Díszpolgári cím adományozásáról
7. Egyebek
– a Környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása
– a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatási szerződés felülvizsgálatának megindítása
– a közétkeztetés biztosításáról szóló szerződés felülvizsgálata
– a Kalász utcai lakók kérelme a baracskai 488 hrsz-ú út felújítására vonatkozóan
(elnapolt napirend)
– a Tompa u. 19-31. lakók kérelme
– jelzőtáblák kihelyezéséről
– az önkormányzat tulajdonában lévő földekre vonatkozó haszonbérleti szerződésekről
Október 26. (csütörtök), 17.00 óra
Javasolt napirendi pontok:
1. Iskolai körzethatárok véleményezése
2. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott
körének közzététele a helyben szokásos módon (tudomásul vétel)
3. A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (I. fordulós tárgyalás, a földtulajdonosok javaslatainak átgondolása)
4. A helyi Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
5. A helyi „csendrendelet” megalkotása
6. Egyebek
November 30. (csütörtök), 17.00 óra
Javasolt napirendi pontok:
1. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
3. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetése ¾ évi teljesítéséről
4. A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (II. fordulós tárgyalás)
5. Tájékoztatás a Fejérvíz Zrt. ellenőrzésének eredményéről
6. Egyebek
December 1. (péntek), 17.00 óra
Közmeghallgatás
December 14. (csütörtök), 17.00 óra
Javasolt napirendi pontjai:
1. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása
2. Képviselői beszámolás az éves munkáról
3. Egyebek
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Baracska
Közéletéért
Emlékérem

Az idei évben hetedik alkalommal
került átadásra e helyi kitüntetés. Ez
általában a Falunapon történik, de
mint az ott lévők hallották a polgármester bejelentését, a kitüntetett szabadság miatti távolléte folytán erre
akkor nem kerülhetett sor. Az emlékérem átadása egy héttel később a Baracskai Polgármesteri Hivatalban történt meg.
A képviselő-testület ebben az évben
ILYÉS ÉVA szakápolót részesítette
Baracska Közéletéért Emlékérem kitüntetésben.
Éva 25. éve nagy-nagy odaadással, lelkesedéssel, lelkiismerettel végzi szakápolói munkáját településünk egyik
háziorvosi körzetében. A betegekkel
jó kapcsolatot alakított ki, melynek
köszönhetően bizalommal fordulnak
hozzá, legyen az vérvétel, sebkötözés,
injekciózás vagy egyéb feladatkörébe
tartozó eset. Felelősségérzete, emberi magatartása, segítőkészsége példás.
Kedves Éva!
Köszönjük a község lakossága érdekében végzett munkádat. Kívánjuk,
hogy továbbra is a Tőled megszokott
szaktudással, lelkesedéssel és türelemmel tudjál tevékenykedni a lakosság egészségügyi ellátása érdekében.
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester
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ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Köztisztasági információk
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a ruhagyűjtést végző TEXTRADE Kft. az általa kihelyezett RUHAGYŰJTŐ
KONTÉNEREKET elszállította Baracskáról.
A feleslegessé vált ruhaneműk elhelyezését egyénileg szíveskedjenek megoldani. Tovább lehet adni ismerősöknek, karitatív
szervezeteknek, legvégső esetben pedig háztartási hulladékként
kezelendő. Közterületen történő hátrahagyása tilos!
A lomtalanítással kapcsolatban sok érdeklődés történik,
ezért ismét felhívom a figyelmet, hogy a lomtalanítási igényt
minden ingatlantulajdonosnak a szolgáltatóval kell egyeztetnie. Ez telefonon megtehető a VHG. újságunkban is megtalálható telefonszámain a Felhasználó azonosító számának közlésével, amely a szolgáltató által kiállított számlákon megtalálható. Az évi egyszeri lomtalanításért nem kell külön díjat fizetni, de feltétel, hogy ne legyen hulladékszállítási díjhátralék. A
szolgáltató október 31-éig végez lomtalanítást, ezért időben jelezzék az igényt. A lomtalanításkor a korábbi évekhez hasonlóan maximum 3 m3 lomot szállítanak el, kivéve veszélyes hulladékot, építési-bontási hulladékot, zöldhulladékot, 2 m-nél nagyobb terjedelmű és 50 kg-nál súlyosabb lomot.
A VHG Nonprofit Kft. 2017. szeptemberétől tovább bővíti a
házhoz menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente kerül begyűjtésre. Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladék: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek. Nem kerül elszállításra: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neon-

cső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.
A gyűjtőzsákba kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni. A
szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett! Amennyiben a hulladék nem
felel meg a felsorolt követelményeknek, a szolgáltatónak nem
áll módjában azokat elszállítani! A szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat legkésőbb a szállítás napján reggel
07.00 óráig műanyag áttetsző zsákban mindenkinek a saját ingatlana elé lehet kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok: 2017. szeptember 26., december 12., 2018. január 16.
A házhoz menő üveghulladék gyűjtéséig (elszállításáig) üveghulladékot a Baracskai Polgármesteri Hivatal udvarán lévő 2
db zöld színű üveggyűjtőbe lehet (egyenként bedobva) elhelyezni. A gyűjtő mellé sem üveg sem egyéb hulladék nem helyezhető el!
A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés (műanyag, csomagolási anyag, papír) legközelebbi időpontjai: 2017. augusztus
21., szeptember 18, október 16., november 20., december 18.
Zöld hulladék elszállításának időpontjai az év hátralévő részében: augusztus 15, szeptember 12, október 10, november 21.
Elektronikai hulladékgyűjtés várható időpontja: 2017. október
eleje.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Sporthírek
Az utóbbi években sajnos egyre kevesebb sporthír jelenik meg újságunkban,
de most egy olyan hírről szereztem tudomást, amit feltétlenül közzé kívánok tenni, már csak azért is, hogy így is lehet focizni.
A Baracskai Öregfiúk Labdarúgó Csapata a 2016-2017. évi bajnokságon a Fejér

Megyei Plastobo Öregfiók 2. csoportjában játszott. Aki érdeklődést mutatott játékuk iránt, az követte és megismerte a 22
forduló eredményét, s feltehetően közösen értékelték is azt.
Ami elismerésre méltó, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a Fejér Megyei
Labdarúgó Szövetség 2017. június 9-i dá-

tummal BARACSKA részére FAIR PLAI
I. HELYEZÉS oklevelet adott ki a 20162017. PLASTOBO ÖREGFIÚK. 2. csoportjában való szerepléséért.
Gratulálok FIÚK, és kérlek Benneteket,
hogy népszerűsítsétek tovább az egészséges életmódhoz szükséges mozgást, a
sport szeretetét és a fair plai játékot!
Becsei Andrásné

Falunap 2017
Minden évben nagy lelkesedéssel és gondossággal készülünk a Falunapra. Így
történt ez az idén is, de az időjárást nem
tudtuk befolyásolni. Minden jól indult és
haladt, egy kis zavart a hirtelen lezúduló
nagy mennyiségű eső okozott. Köszönjük a fellépőknek, résztvevőknek, vendégeknek, hogy megértéssel és türelemmel viselték a zápor miatt kialakult helyzetet, a különböző műsorok időbeni el-

tolódását.
Ez volt az oka annak is, hogy a tombolahúzást is nagyon gyorsan kellett lebonyolítani, nem volt lehetőség a nyeremény és
felajánlóinak ismertetésére. Ezért ezúton
köszönöm meg mindenkinek, aki bármilyen tombolatárggyal hozzájárult és
örömet okozott a nyerteseknek. Néhányat megemlítve: Pálesz Róbert vállalkozó több cserép orchideát, Gyenei Mónika

vállalkozó zöldség-gyümölcs vásárlására
szóló utalványokat adott, az ehető-iható finomságokat tartalmazó ajándékkosár a Hajdú Józsefné vezette Kossuth utcai bolt felajánlása volt. Czampáné Dávid Aranka csomagjai AVON kozmetikai termékeket tartalmaztak, a kézimunkák a Baracskai Kézimunka Szakkör tagjainak munkái voltak. A Baracskai Patika Multi Vitamin tablettákat, a Temp-

KIDOBOLÓ
Faluház

2017. augusztus

lom utcai Bendegúz Bolt gyerekeknek
való vegyes csomagot, a martonvásári
Alkot6-ok Kézműves Egyesület kézműves termékeket adományozott. A főnyeremény kerékpárt és az Agárdi Popstrand
koncertjeire szóló belépőket Baracska
Község Önkormányzata biztosította. Pár
tombolatárgyat, könyvet, palackos italt
a felajánló nevének mellőzésével adtak

a nyereményekhez. Amennyiben valaki
mégis szeretné nevének utólagos közzétételét, jelezze, és a Kidoboló következő
számában megtesszük.
Természetesen köszönet illet meg mindenkit, aki bármilyen segítséget nyújtott a Falunapon. Köszönet Baros Ferenc szállítási tevékenységéért és a helyi
Polgárőrség azon tagjainak helytállásá-
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ért, akik egész nap irányították a forgalmat, felügyelték a rendezvény területét.
Bízunk benne, hiszen a hozzánk eljutott
vélemények is azt mutatják, hogy a résztvevők jól szórakoztak, elégedettek voltak
a műsorral.
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester

FA LU H Á Z

A 25. Jubileumi Baracskai Falunap

Pénteken délután ezúttal is a Kozma Ferenc emléke előtt tisztelgett a falu. A Temetőkertben, a Faluháznál és az általános
iskola udvaránál is helyeztek el koszorút,
utóbbi helyre ismét fáklyás menetben érkeztek meg a felvonulók. Az Áldás együttes a faluházban zenélt 19:00 órától. A
csekély érdeklődő ellenére, akik a koncerten megjelentek népzenei és folk- rock zenekar nagyon jó hangulatot varázsolt a faluház nagytermében.
A Falunap második napja bár nem volt
problémáktól mentes, mégis bátran ki
merem jelenteni, hogy az itt eltöltött éveim egyik legjobban sikerült rendezvénye
volt, ami a lelkes baracskai közönségnek

köszönhető, ugyanis közel 800 ember látogatott el az eseményre. A nap a reggel
nyolc órakor az iskola kertjében megrendezett focikupával, és a tíz órakor startoló főzőversennyel vette kezdetét, amelyen
négy csapat vett részt finomabbnál finomabb ételeket készítve a résztvevők és a
látogatók számára. Kitartásukat jól mutatja, hogy a nagy hőség ellenére is rendületlenül ott álltak a bográcsok mellett.
13 órakor pedig egy négy tagú zsűri értékelte az elkészült ételeket. Ezzel egy időben felállításra került a templomkertben a
vízifoci, illetve a dodzsem-pálya is a kicsik
és a nagyok örömére egyaránt.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a délelőtti eseményt egy új programmal egészítettem ki. Tanulva ugyanis a tavalyi
észrevételekből, mely szerint ,,jó ebédhez kell a nóta,” a főzéssel és a kóstolásokkal egy időben Bognár Gyula nótacsokrát
hallgathatta a közönség közel egy órában.
Bízom abban, hogy ezzel a műsorral tényleg jobban esett az ebéd mindenkinek!
Az Árpád Nemzetség Hagyományőrző és
Közhasznú Egyesület Galántai Gábor vezetésével 14:15-kor tartotta bemutatóját! Az egyesület minden évben az egyik
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legnagyobb látványosság és érték a Falunap számára. Lelkes fiatalokból álló csapat, segítőkész szülőkkel és barátokkal. A
Gábor és lelkes csapata által saját kezűleg
gyártott korhű viselet pedig komoly érték
mindenki számára, aki nem csak a történelemkönyvek lapjairól, hanem élőben
akarja megismerni, hogy milyen viseletet

KIDOBOLÓ
Faluház

nak köszönhetően néhány fellépő csoport
sem tudta a műsorát bemutatni. Ennek
ellenére fontosnak tartom kiemelni, hogy
a baracskaiak lelkesedésének, és a szereplő csoportok rugalmasságágának köszönhetően az előadássorozat sikeresen folytatódott, amit, mint a Falunap főszervezője szeretnék megköszönni Mindenkinek.
A szombat két nagy durranása: Lagzi Lajcsi, majd az Irigy Hónaljmirigy koncertjei voltak, amelyek iránt a közönség igen
nagy érdeklődést mutatott. Ez utóbbiak
remek humorukkal, és régi átírt slágerekkel a nézők szívébe lopták magukat olyannyira, hogy a színpadi szereplésüket követően még közel egy órán keresztül fényképeket készítettek, és aláírásokat kértek
a baracskai rajongók. A délelőtt folyamán

hordtak Magyar őseink.
Délután a Zoltán Erika tánccsoport műsora közben intenzív esőzés zavarta meg
a műsort, emiatt Lagzi Lajcsi sem tudta
a koncertjét a megbeszélteknek megfelelően elkezdeni, a közel egy órás csúszáslezajlott foci és a főzőverseny eredményhirdetésére került sor este, majd a tombolahúzásra, ahol egy biciklit lehetett fődíjként elnyerni. A kicsikről sem elfeledkezve pedig a Langaléta Garabonciások mű-
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sorát csodálhatták meg a gyerekek és felnőttek egyaránt.
A Falunap fő műsorszáma Bereczki Zoltán másfélórás élő koncertje volt, amit
a nap közbeni esőzés okozta technikai
problémák miatt sajnos le kellett rövidíteni. Ettől függetlenül a Művész Úr egy
rendkívül színvonalas előadást tartott a
közönségnek, illetve igen sokáig állt mindenki rendelkezésére, akik fényképet,
vagy aláírást szeretett volna kapni tőle. Az
estét a tizenegy órakor kezdődő tűzijáték,
majd pedig a hajnalig tartó utcabál zárt

le, ez utóbbiakon is nagyon sokan vettek
részt.
A Falunap kronológiáját egy kicsit megbontva szeretném kiemelni a Baracskai
Drámaklub által az est folyamán bemutatott rövid, táncos koreográfiát, melyet
kedvcsinálóként mutatott be az ott lévő
közönségnek, ,,Készen állj!” címmel. A
bemutatott tánc jelenet része a készülőben lévő új bemutatónknak, melyet augusztus 26-án este 8 órától lehet megnézni a Faluház udvarán kialakított kültéri
színpadon.
Befejezésképpen azzal zárom soraimat,
hogy számomra igazi élmény volt az ez
évi Baracskai Falunapok, és őszintén remélem, jövőre is legalább ilyen jól fog sikerülni.
Kupi Gábor
művelődésszervező

2017. augusztus
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I S KO L A I H Í R E K

Tóth Béla atya
köszöntése

TÁJÉKOZTATÓ
a 2017–2018-as tanévrôl
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Béla atya jubileumi ünnepségén részt vettek, akár Kápolnásnyéken,
akár Baracskán. Külön is szeretnénk
megemlíteni református testvéreinket
és az önkormányzatot. Figyelmességeik, köszöntéseik emelték az ünnep

ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE ÉS TANULÓI BALESETBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE
augusztus 28., 29., 30., 31. napokon: 8 órától 14 óráig
valamint szeptember 1. péntek: 9 órától 10 óráig.
Ügyintéző: Mészáros Györgyné iskolatitkár
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
2017. szeptember 1. (péntek) reggel 8 óra.
Gyülekezés az iskola udvarán.
Megjelenés: ünnephez méltó ruhában (fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág).
A tanévnyitó ünnepély után osztályfőnöki órák lesznek, melyek 11 óra 40 percig tartanak, utána a gyerekek hazamehetnek.
Felszerelésként bizonyítványt, táskát, írószert, írólapot és tízórait kell hozni!

hangulatát. Szentmise után kellemesen töltöttük az időt az agapén a templomkertben, az önkormányzat tortája
pedig igazi meglepetés volt mindan�nyiunk számára. Béla atya szép emlékekkel fog a székesfehérvári Papi Otthonba vonulni. Új lelkipásztorunk
Récsi Norbert István atya lesz, aki Velencéről jár majd hozzánk.
Még egyszer köszönet mindenkinek a
katolikus egyházközség nevében:
Hasap Jánosné

A kistérségi busz kivételesen pénteken, 11.45-től folyamatosan szállítja haza a
buszos gyerekeket, 2017. szeptember 4-től (hétfő) pedig a megszokott menetrend szerint.
Napközi, tanulószoba, étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) csak 2017. szeptember
4-től (hétfő) lesz.
A tanévnyitó ünnepélyre szeretettel várunk minden kedves Szülőt és érdeklődő Vendéget!
TANKÖNYVOSZTÁS
2017. szeptember 1-jén (pénteken) az első tanítási napon, tanítási időben kapja
meg a minden tanuló a névre szóló tankönyvcsomagját.
Ettől a tanévtől 1-8. osztályig minden tanuló térítésmentesen kapja,
vagyis senkinek sem kell a tankönyvekért fizetni. Egyes tankönyvek viszont tartós könyvként könyvtári vételbe kerülnek, melyet tanév végén sértetlenül vis�sza kell adni.
Kárpáthegyi Józsefné igazgató
Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB2401
Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
2471 Baracska, Templom u. 19.
OM:030166
Tel./fax: 22/454-004; 580-003
Honlap: www.iskola.baracska.hu
E-mail: baracska_iskola@citromail.hu
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Sánta Mihályné, volt pedagógus kollégánk,
Erzsike néni emlékére…
Sánta Mihályné - Szabó Erzsébet 1941. január 26-án született a vett, az önképzésére kiemelkedően sok gondot fordított. SoHeves megyei Visznek községben. Édesapja a MÁV dolgozója, kat fáradozott a tanulók személyiségének sokoldalú megismeédesanyja a háztartásban dolgozott.
résében. Hivatásszeretete, munkafegyelme példás volt, szakmai
Az általános iskolát Viszneken végezte kitűnő eredménnyel. Az tudása, nevelői módszerei korszerűek, tanítása eredményes. Taáltalános iskola elvégzése után jelentkezett és felvételt nyert Jász- nulóit biztos ismeretek birtokában engedte tovább és igyekezett
berényben a Zirzen Janka Állami Taníjó közösséget formálni belőlük.
„Eltávoztál közülünk,
tónőképzőbe. A 4. osztály elvégzése után
1998. január 27-én iskolánkból vonult nyug1959-ben érettségizett. Gyakorló évét a
állományba. Nyugdíjba vonulása alkalmából
Lelked már csillagként ragyog,
boconádi Általános Iskolában töltötte.
a Pedagógiai Szolgálati Emlékérem kitünteTéged soha el nem felejtünk,
1960-ban tette le a képesítő vizsgát kitűnő
Szívünkben él tovább mosolyod.” tésben részesült.
eredménnyel. Egy évig még Boconádon ta2010-ben szerezte meg 50 éve tanítói okle/Sereg Ramón/
nított, majd 1961-ben kérte áthelyezését a
velét. Aranydiplomáját az oklevelét kibocsáViszneki Általános Iskolához. Itt legtöbbször az 1-2. osztályt tó intézményben vette át. Intézményünk a hagyományokhoz
tanította.
híven a baracskai Önkormányzattal együtt a szokásos módon
1961-ben ment férjhez Sánta Mihály történelem-ének szakos ál- 2010. júniusban a tanévzáró és ballagási ünnepélyen köszöntöttalános iskolai tanárhoz. Három gyermekük született: Eleonóra, te őt ebből az alkalomból.
Péter és Györgyi. Házasságkötésük után Viszneken éltek.
A tantestületből már csak kevesen vannak akik vele együtt dol1977 májusában pályázatot nyújtott be a baracskai Általános goztunk, de soha nem feledjük, szeretettel gondolunk rá!
Iskolához meghirdetett tanítói állásra. A pályázatot elfogadták, Temetése 2017. június 27-én kedden,11 órakor volt a baracsígy Baracskára költözött 3 gyermekével és szüleivel. 1977. au- kai Temetőkertben
gusztus 15-től dolgozott Baracskán.
(Forrás: Sánta Mihályné személyi anyaga)
Szakmai munkáját egész életében nagy lelkesedéssel és ered- Nyugodjál békében!
ményesen végezte. A szervezett továbbképzéseken mindig részt
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

2017. augusztus
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Házassági évfordulóra...
Eltelt ötven évre visszanézve
ajkakról szól a hála imája,
mert van, aki soha, van, ki késve
talál ilyen tiszta boldogságra,
ha az ember egyszer megleli őt:
kivel elindul a végtelenbe,
kivel megéli a jövőidőt,
vigyáz erre a nagy kegyelemre.
Házastársa lesz a legjobb barát,
Ő lesz, ki soha nem hagyja cserben.
Együtt vívni sok-sok közös csatát
segít az Úristen némán, csendben.
Eltelt ötven évre visszanézve
ajkakról szól a hála imája,
mert van, aki soha, van, ki késve
talál rá a tiszta boldogságra.

Mi sem mondhatná jobban el, mint a fenti vers, amivel szeretném megköszönni,
hogy 50 éve lehetek társad. Örömteli nap az évfordulónk napja, amikor házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepeljük. Ma visszajönnek az elfelejthetetlen pillanatok,
lepereg az 50 évvel ezelőtti nap, amikor is fiatalon, bizakodva a jövőbe, igaz hittel
álltunk az anyakönyvvezető előtt. Az emlékezetes nap óta 50 esztendő telt el, kölcsönös megbecsülésben, szeretetben. Kevés embernek adatik meg ez a boldogság,
hogy ennyi évi együttélés után is maradjon szívükben határtalan szeretet.
Köszönöm, hogy vagy nekem
Huszár László
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Egészségügy
Orvosi ügyelet
Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő 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.)
Felnőtt ügyelet telefonszáma:.........................(23) 365-274
Gyermek ügyelet............................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.
Védőnői szolgálat
• Rehus Éva, védőnő, iskolavédőnő.................(22) 454-560;
.........................................................................(20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nővédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemő 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 előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Fogászat
Fogorvosi rendelő címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: Dr. Megyeri Renáta, Dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési időben:........................... (30) 2381-002
Hétfő: 7.00-15.00 óráig, kedd: 11.30-19.00 óráig, csütörtök:
7.00-15.00 óráig 7.00-11.00 óráig iskolafogászat.
Fogászati ügyelet
A települési önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátás
körében a fogorvosi ügyeleti ellátásról is gondoskodnia kell.
Baracska Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében
oldja meg. A Társulás a fogászati ügyelet ellátására 2017. június 1-i hatállyal az üllői székhelyû Szép és Ép Fog Kft-vel kötött
megállapodást.
A fogászati ügyelet helye: Érd, Budai út 3. földszint 2. szám alatti fogorvosi rendelő.
Ügyeleti mobilszám: (20) 250 8583
A baracskai lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezők
– szükség esetén – a pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon az érdi fogászati ügyeletet kereshetik fel.
Az ügyelet ideje:
– szombaton 08.00 órától 16.00 óráig a rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– vasárnap 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától
00.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 3
vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16.00
óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;

Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő/ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, az utolsó munkaszüneti/pihenő/ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.
Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: augusztus 26., 27., szeptember 16., 17.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: augusztus 12., 13., szeptember 2., 3.,
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: augusztus 19., 20., szeptember 9., 10.
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5......................(25) 455-812
Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfő
7 óra 30-tól
9 órától előjegyzettek
Kedd
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Szerda
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Csütörtök
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Kajászó
Hétfő
14 órától
15 óra 30-tól elõjegyzettek
Szerda
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

MAYERMED Kft.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Rendelés gyermekeknek Rendelés felnőtteknek
Hétfő
12–14 óra
14–16 óra
Kedd
10–11 óra
8–10 óra
Szerda
13–14 óra
14–16 óra
Csütörtök
10–11 óra
8–10 óra
Péntek
9–11 óra
8–9 óra
Kiegészítő vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfő
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
Ilyés Éva
Tóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388
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Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok
Általános segélyhívó............................................................112
Mentők..............................................................................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
Baracskai polgárőrség
Telefonszám.......................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006
Rendőrség
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 Rendőrkapitányság..........................(22) 355-003
Martonvásári Rendőrörs...................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet...................................................107
BRFK zöldszám.................................................(80) 323-232
Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő: 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.
Martonvásári Járási Hivatal
• Titkárság..........................................................(22) 569-280
• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. ....................................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fő u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig

Impresszum

• 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: hétfő: 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, Fő u. 27................... (25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 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, Fő u. 34........................................... (25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 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: hétfő: 8-12 óráig; csütörtök: 8-12 óráig
E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8-12 óráig, csütörtökön 14-18 óráig.
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38................... (22) 579-185;
....................................................................... (30) 74-34-903
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 óráig, szerda: 7-19 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Többlet-hulladékszállítási matrica a Baracska, Kossuth utcai
zöldségboltban Gyenei Mónika egyéni vállalkozónál vásárolható.
Faluház
Mûvelődésszervező: 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
Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 óráig, Szerda:
14–18 óráig, Szombat: 14–18 óráig
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfőn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig
•K
 özponti szám/pszichológus.............................(22) 460-023
igazgató..........................................................(20) 512-1421
• Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat...........(30) 825-4295
• Idősek 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

Megjelenik: havonta | Felelős kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete | Szerkesztőség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztő 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, lehetőség szerint elektronikus adathordozón a
fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: 2017. szeptember 13. | Várható megjelenés: 2017. szeptember 25.
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