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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

Az augusztus 17-i rendkívüli ülésen minden képviselő megjelent. Csapó András
képviselő a napirendi pontok elfogadását
követően távozott az ülésteremből.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Módosításra került a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló 19/2015.
(VI. 26.) önkormányzati rendelet.
– A helyettesítést ellátó orvosok listájának változása miatt módosításra került
a GINGIVA Bt-vel kötött Feladatellátási
szerződés.
– A testület 4 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a székesfehérvári székhelyű GINGIVA Bt. azon bejelentését, miszerint Dr. Megyeri Renáta a tulajdonában álló baracskai fogorvosi körzet praxisjogát Dr. Delgosha
Mohammadhosein budapesti lakosú
fogszakorvosnak idegeníti el. A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy a
praxisjogot megszerző fogorvossal 2017.
november 1. napjától Feladatellátási szerződést kíván kötni, ezért a GINGIVA
Bt-vel fennálló Feladatellátási szerződés
2017. október 31. napjával megszüntetésre kerül. Felhatalmazást kapott a polgármester a Feladatellátási szerződés aláírására. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia,
nemmel szavazott: Dr. Herczeg József,
tartózkodott: Becsei Andrásné.)

– 6 igen szavazattal döntött a testület,
hogy támogatási igényt nyújt be szociális
célú tüzelő vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Az 2017. évi tartalékkeret terhére vállalja az önrészt, valamint
a szállítási költségek összegének biztosítását. Felkérést kapott a jegyző, hogy a
rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendelettervezetet a következő soros ülésre készítse elő.
– Elfogadásra került a Baracska és térsége
szennyvízelvezetés és -tisztítás elnevezésű
víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terve valamint a Baracska községi vízmű elnevezésű víziközmű
rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terve.
– A Baracskai Bóbita Óvoda óvodavezető feladatainak ellátásával – pályázata
alapján – Némethné Keszthelyi Andrea
baracskai lakost 6 igen szavazattal bízta
meg a testület.
– Módosításra került a Baracskai Bóbita Óvoda Alapító Okirata, melyet 2017.
szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
– Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, a Székesfehérvári Egyházmegye és a tordasi
„Óvoda Gyermekeinként” Alapítvány
valamint Martonvásár Város Önkormányzata közötti, köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás.
– Elfogadásra került az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. azon tájékoztatása, melyet a képviselő-testület kérésére a 2016. évi követelések és kötele-

zettségek állományáról adott. A testület
kérte, hogy 2018. évi költségvetés készítésekor írásban adjon tájékoztatást a Kft.
az intézmény bérleti díjairól és a bevételekről.
– Megállapításra került, hogy Boriszov
Zoltán polgármester 2017. augusztus 16.
napján jogosulttá válik a 30 éves közszolgálati jogviszonyban töltött idő után járó
jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom háromhavi illetményének megfelelő
összeg. Felkérést kapott a jegyző, hogy a
jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. (A határozat 5 igen szavazattal került elfogadásra,
Boriszov Zoltán polgármester nem szavazott.)
– A Baracska Kossuth u. 2. sz. előtti autóbusz megálló kialakításának tárgyalása
elnapolásra került azzal, hogy a polgármester a szeptemberi testületi ülésig kérjen be még két árajánlatot.
– Hozzájárulását adta a testület, hogy
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Gabala Tradinc &
Consulting Kft. közötti, belső ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés módosuljon, a feladatellátás
a munkavégzésről szóló tételes kimutatás
alapján 2018. január 1-jétől óradíjban kerüljön kifizetésre.
– Egyebekben Dr. Herczeg József képviselő a II. számú háziorvosi körzet rendelési idejével kapcsolatosan tett észrevételt.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok

Tisztelt Lakosság!
1. Személycserék
Tájékoztatom Önöket, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatalban személycserék történtek. Barosné Molnár Erika kolleganőnk (akinek a nálam eltöltött közel 10 évi lelkiismeretes
munkáját ezúton is megköszönöm) helyére Orova Zsófia került felvételre (akinek ezúton kívánok jó munkát és bízom abban, hogy legalább annyi időt tölthetünk együtt, mint Erikával), illetve végre a régóta üresen lévő közterület-felügyelői állás is betöltésre került.
2017. szeptember 1. napjától Szabó Sándor közterület-felügyelő – akit az újság megjelenéséig biztosan már sokan láttak és
megismertek – tölti be ezt az állást az alábbiak szerint:

1. A közterület-felügyelő a feladatkörében eljárva hivatalos
személynek minősül. A felügyelő szolgálata teljesítésekor országosan egységes egyenruhát visel. A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A
felügyelő – helyi önkormányzat rendeleti szabályozása esetén
– a település jelképét karjelzésként viseli.
2. A felügyelő a képviselő-testület által meghatározottak szerint együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a feladatai ellátásához segítséget
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nyújtó egyéb szervezettel. A felügyelő a rendőrséggel történő
együttműködés keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja.
3. A közterület-felügyelő ellátja az országos jogszabályokban,
valamint az önkormányzat rendeleteiben előírt feladatokat,
különösen a tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása a feladata.
Feladatellátása során különösen:
a) ellenőrzi és jogsértés esetén ellenőrzi:
– a közterületek és helyi közutak jogszerű használatát,
– a közterület-használati engedélyhez kötött közterület-használati tevékenységek szabályszerűségét,
– a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását,
– a közterületek rendjére, tisztaságára, felújítására, rendeltetésszerű haszálatára vonatkozó szabályok betartását,
– a helyi közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
– a tűzgyújtási szabályok betartását,
– a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartását.
b) közreműködik:
– a közlekedésrendészeti,
– az állategészségügyi,
– a társadalmi bűnmegelőzési,
– a közbiztonsági és közrendvédelmi,
– az épített és természeti környezet védelmi,
– a katasztrófavédelmi,
– az önkormányzati vagyonvédelmi,
– a z állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában (az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével),
c) intézkedik:
– jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, meggátolása érdekében kezdeményezi – hatáskör hiányában – az ilyen cselekmények elkövetőinek jogszabályi keretek közötti szankcionálását,
– üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett
gépjárművek közterületről történő eltávolításáról.
d) Ha az eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik, akkor jelenti és kezdeményezi a jogellenes jelenség észlelését, a
szükséges intézkedések megtételét.
e) A hivatalba érkező közérdekű bejelentés, javaslat, panasz
ügyében a felügyelő szükség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül helyszíni szemlét tart, illetve intézkedik vagy intézkedést kezdeményez.
f) Amennyiben a bejelentés tárgya nem tartozik a hatáskörébe,
azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, szervhez.
4. A közterület-felügyelő a feladatai ellátása során mindig köteles szolgálati igazolványát magánál tartani.
5. A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről
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és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és
hangfelvételt készíthet.
6. A felügyelő közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon
képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület
kijelöléséről a felügyelő javaslatára a képviselő-testület dönt.
7. A képfelvevőt a felügyelő üzemelteti és kezeli. A felügyelő a
képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt területről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat
az önkormányzat által fenntartott honlapon közzéteszi.
8. A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltételezhető, hogy a felügyelői feladatellátáshoz érdemi tájékoztatást tud adni. A felügyelő a jogszabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.
9. A felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975.(II.5.) KpM-BM. együttes rendelet 4041. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelezett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó
szabályokat megszegő járműveket.
10. A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során –
a képviselő-testület rendelkezésére – az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, tömegközlekedési eszközt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz,
illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz.
A felügyelő köteles – a törvényben meghatározott feladataival
összefüggésben – hozzá fordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni. A felügyelő a tőle kért felvilágosításra szakszerűen, közérthetően köteles válaszolni. A felügyelő úgy nyújt segítséget, hogy az lehetőleg ne akadályozza
meg egyéb szolgálati feladatainak ellátását. A felügyelői intézkedést a napszaknak megfelelő köszönéssel, a személy nemének és életkorának megfelelő megszólítással és a tervezett intézkedés közlésével kell megkezdeni. Az intézkedés foganatosítása során az elérni kívánt célt egyértelműen meg kell fogalmazni. Az intézkedés során alkalmazott felszólításból, figyelmeztetésből a cselekmény jogsértő jellegének abbahagyására,
illetve a távozásra történő felhívásnak ki kell tűnnie. a felügyelői intézkedés során körültekintően kell eljárnia.
Szabó Sándor közterület-felügyelő pályáját 1977-ben kezdte, több mint 10 évig
szolgált fegyveres testületeknél, vezető
beosztást töltött be vagyonvédelmi cégeknél, illetve több évig dolgozott magánnyomozó cégnél operatív osztályvezetőként. Dolgozott rendészi munkakörben
is, tehát nem idegen tőle az „egyenruhás” feladat.
Szabó Sándor közterület-felügyelő minden szerdai nap 8-12 óra
között tart ügyfélfogadást a Községházán, illetve bármely, a fel-
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adatkörébe tartozó panasz, bejelentés, jelzés megtehető nála a
06 30 309 1870-es telefonszámon. Keressék bátran!
A kolléga a fentebb leírtak alapján végzi feladatát, nagyon sokszor fogják őt látni Baracska településen a hét minden napján
különböző, előre nem jelzett időpontokban és helyszíneken.
Kérem, fogadják szeretettel az új kollegákat és segítsék a munkájukat azzal, hogy együttműködnek velük a magasabb és a
helyi szintű jogszabályok betartásában, betartatásában!
2. Házszámtáblák
Felhívom a Tisztelt érintettek figyelmét arra, hogy Baracska
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete 11 §-a az
alábbiakat írja elő:
„11.§ (1) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól
látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia”.
Magyarul: a házszámtáblát ki kell helyezni!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közterület-felügyelő a kihelyezést ellenőrizni fogja és szükség esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
3. Tűzgyújtás
Ismételten felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy
amennyiben a Katasztrófavédelmi Hatóság országos vagy rész-
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leges tűzgyújtási tilalmat rendel el és településünk ebben érintett, hiába van hatályos önkormányzati rendelet a tűzgyújtás
idejére vonatkozóan (szerda: 9-19 óráig, vasárnap 15-19 óra),
ennek szabályait felülírja a központilag elrendelt tilalom. Kérem, folyamatosan nézzék a hirdetőtáblákat, hiszen a tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról is azonnal tájékoztatjuk Önöket, illetve javaslom, hogy érdeklődjenek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál vagy a közterület-felügyelőnél!
4. Köszönet
Köszönöm a lakosság többségének, hogy határidőre teljesítették II. félévi adófizetési kötelezettségüket! Egyúttal felhívom
azon adózóink figyelmét, akik ezt a kötelezettségüket valami
miatt nem teljesítették, hogy rövid időn belül pótolják azt, ellenkező esetben az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez!
Köszönjük szépen a lakosság együttműködését és türelmét,
amit az elmúlt időszakban lezajlott utcaátnevezések és házszámrendezések során tanúsított! A feladat nagyobb részén túl
vagyunk, már csak a Vasút utca és a Rózsadombi rész, valamint Annamajor és Roboz van hátra, melyre várhatóan az ősz
folyamán kerül sor. Amennyiben a település többi részén bejelentett lakcímmel rendelkezők nem kaptak értesítést házszámváltozásról, úgy az őket nem érintette. Ha valaki bizonytalan abban, hogy érintette-e az ő lakcímét a házszámrendezés, kérem egyeztetés céljából, ügyfélfogadási időben keresse
személyesen Borzné Indruck Edina kolléganőmet vagy hívja a
22/454-050/108 melléken!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Áll ami ünnep

Községi Szent István napi ünnep – Augusztus 20.
Augusztus 20-án, vasárnap délután tartottuk községi ünnepségünket a Baracskai Faluházban. Államalapító Szent István királyt, és az „Új Kenyeret” tisztelve és ünnepelve szerveztük meg a rendezvényt. Az új kenyeret helyben Molnár István pék sütötte, és kedves családja segítségével készítette az ünnepség vendégei számára a nagyon finomra sikerült
kenyérlángosokat is.
Boriszov Zoltán polgármester úr az „Új
Kenyér ünnepének” köszöntése után felkérte Rohrbacher János atyát az új kenyér megáldására, majd ezután lehetőség volt a közönség számára a megkóstolására is. Dombi Ferenc református lelkipásztor-hittanoktató a helyi református
közösség képviselőjeként méltatta az ünnep jelentőségét.
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Ünnepi műsort Csobolya József, a Magyar Állami Operaház művésze előadásában láthattuk. A műsor összeállítása
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hűen követte az augusztus 20-ai nemzeti ünnep elvárásait. Összeállításában szerepelt többek között: István király intel-
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mei, Rege a csodaszarvasról, Szt. István
ének – Magyarok fénye és István imái.
A műsort követően az ünnepségen megjelenteket vendégül láttuk a szaletli alatt,
az előadás közben elkészült friss kenyérlángosra. Ekkor lehetőség nyílt egy kis
beszélgetésre, eszmecserére is.
Kupi Gábor
művelődésszervező
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Fa lu h á z

Vámpírok,
avagy a Baracskai Dráma Klub legújabb elôadása

Már a Szépség és a Szörnyeteg befejezését
követően született az új darab ötlete. Januárban elkezdtük a szövegkönyv kidol-

A fogadós lánya és a tanítvány között szerelmi
szál szövődik. A fogadó „népségével” nincs
minden rendben, mint
későbbiekben kiderül,
a vámpírok látogatása
és a szomszédos vámpírkastély jelenléte a
fő ok.

gozását, annak megismerését. Valami újat
szerettem volna az Abigél komolysága és a
Szépség mesevilágához képest. A Vámpírok bálja alapján készült zenés színdarab
nagy kihívásnak látszott, de volt rá időnk,
energiánk, szorgalmunk.
A történet szerint egy bohókás professzor
és ügyefogyott tanítványa az erdélyi havasokban bolyong a vámpírok nyomait kutatva, majd elérnek egy fogadóhoz, s az
ottaniak megmentik őket a fagyhaláltól.

A zenés színdarab mögött szinte állandóan szól a zene, amely alapvetően rock alapú és gyorsan követik egymást az események. Rengeteg jelenetre kellett tánckoreográfiát alkotni. Tánctanárunk Orova Karola volt, aki hihetetlen energiával vezette a táncpróbákat. A dalok pedig Geosits
Krisztina énektanár segítségével szólaltak
meg.
Tudtuk, hogy ez „más” lesz ahhoz képest
amit eddig csináltunk. Nem ismert a da-

A Faluház égisze alatt működő helyi fiatalokból álló színjátszó kör új darabbal a
Vámpírok éjszakája c. előadással készült
egy nyár végi (augusztus végi) szabadtéri
bemutatóra, melyen legalább 250 érdeklődő vett részt.

rab, ezért többet hirdettük és
igyekeztünk kihasználni a közösségi média jelentette előnyöket is. Szinte hollywoodi mintára gyártottunk trailer
filmeket kedvcsinálóként, melyet meg is osztottunk a közösségi oldalunkon. Szükségét
láttuk ennek, hogy több fiatal
kedvét is meghozzuk ehhez a
darabunkhoz és megismertessünk valamit a készülő új darab
történetéről. Műszaki segítőnk
fiatal klubtársunk Maslonka Levente volt,
aki a fénytechnikát kitalálta, megtervezte,
valamint az előbb említett videók vágásánál utómunkáinál is közreműködött.
Az előadás szabadtérre lett tervezve már
év eleje óta. Mintegy 50 négyzetméteren
zajlottak a próbák tavasztól.
A darab műfaját tekintve horror paródia,
könnyű lett volna elcsábulni a nagy ijesztgetések irányába, vagy, hogy morbidabbnál morbidabb jeleneteket alkossunk. Ezt
elejétől kezdve tudatosan kerültem. Végig pozitív és humoros kontextusban rendeztem és igyekeztünk egy szerethető előadást alkotni, amelyre nyugodtan eljöhetnek a kicsik is, és amely kellően szórakoztató az idősebb korosztály számára is.
Szerettük volna kihasználni a Makovecz
építészeti stílusú Faluház adottságait, amely az esti sötétségben megfelelően
megvilágítva, elképesztő látványt nyújtott, a darab színvonalát emelte. A csillagos, tiszta égbolt csak tovább erősítette a
látványt, a darab hangulatát.
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Szeretném megköszönni Péteri Lőrinc
és Szánthó Andrea munkáját, akik végig
maximálisan azon voltak, hogy a darab sikerüljön, tekintet nélkül arra, hogy akár
volt vagy éppen szünetelt a megbízásuk.
Nyitli Anita pénzügyi előadónak, hogy
mindig számíthatunk rá a támogatói jegyek árusításában és a pénzügyi dolgok
kezelésében.
Az előadás hetében a főpróbák alatt
Radványi Gáborné és Huszárik Rózsika
készített ebédet a faluházban tartózkodó
szereplőknek, önzetlen munkájukat ezúton is köszönjük!
A korábbi előadásokból befolyt támogatásaink terhére sikerült a jelmezeket,
díszleteket beszereznünk és némi technikai fejlesztésre is futotta. Nélkülük aligha
tudtuk volna az előadást megvalósítani.
Köszönjük mindenkinek a támogatást:
Baracska Község Önkormányzata, Szevasz Alapítvány, Antunovits Anita boltja,
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Bendegúz bolt, és azoknak is, akik támogató jegyeket vásároltak!
A jelenleg 22 fő klubtag, szereplővel a
Baracskai Dráma Klub folytatja munkáját! Feladatunknak tekintjük szórakoztatni, előadásokat szervezni, példát mutatni,
tanulni, közösségi rendezvényeken részt
venni, környező településektől kapott felkérések esetén elvinni Baracska jó hírnevét. Ez egy igazi összefogás a fiatalok és a
szülők, valamint a Faluház és mindazok
számára, akiknek Baracska község közművelődése fontos. A darabot fenntartjuk, finomítjuk, hogy idővel még jobb legyen és igyekszünk minél több településen bemutatni a meglévő 2 darabunkkal
egyetemben.
Hajrá fiatalok! Hajrá BDK!

Kupi Gábor
művelődésszervező
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A Faluházi
programokról
általában
Állandó programok:
Szeptembertől újra indultak Faluházunk állandó hétközi programjai. Az egészség megőrzését célzó
programok – Zumba (kedd 19:00),
Alakreform torna (szerda 19:00),
Jóga (csütörtök 19:00) – mellett
péntekenként a Baracskai Néptánc
Csoport tagjai járnak 18:00 órától,
akik továbbra is várnak maguk közé
új tagokat, akik szívesen csatlakoznának a néptánc órákhoz.
Péntekenként a Makett szakkör
18:00 órától várja a makettezés szerelmeseit és új ötlettel (Wargame) is
előállt Karácsony András szakkörvezető.
A Faluházban tartják a Baracskai
Dalkör ének próbáit és havonta egyszer a nyugdíjas Klub tagjai gyűlnek
össze nálunk megbeszélésre.
A faluházban működő színjátszó
kör is heti rendszerséggel próbál
éneket, táncot és színjátszást.
Szeretnénk egy új programot is beindítani a társastánc kedvelőinek
kedvezve. Erre keddenként tudunk
majd lehetőséget biztosítani.
Nagy rendezvények:
Az év hátralévő részében szinte
minden hétvégén foglalt lesz a faluházunk, hiszen több nagy rendezvénynek is otthont adunk.
Lesz Idősek Világnapja (szeptember 30.), Iskolai Szüreti bál (október 7.), Erdélyi bál (október 14.),
Dalos találkozó (november 18.),
Süssünk rendezvény (november
25.), Halloween buli (október 28.),
Táncház (november 11.), végül pedig a decemberi karácsonyi rendezvényeink.
Az ’56 helyi megemlékezést október 20-án, pénteken tartjuk meg.
Részt veszünk az Országos Könyvtári Napokon is könyvtári rendezvényekkel október 3 és 9. között.
Kupi Gábor
művelődésszervező
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Keddenként, 19 órától
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A TERMÉSZET ADOTT NEKED LÁBAKAT,
MI MEGTANÍTJUK HASZNÁLNI ŐKET
ISMERD MEG A TÁNC VARÁZSLATOS VILÁGÁT!
TÁNCOLJ VELÜNK!

GYERE EL A NYÍLT NAPUNKRA,
AHOL MINDEN KÉRDÉSEDRE VÁLASZT KAPSZ!
VÁRUNK 2017. OKTÓBER 3-ÁN, KEDDEN
DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR BARACSKÁN, A FALUHÁZBAN.
JEGES TÁNCISKOLA – A JEGESLEGJOBB!

I s ko l a i h í r e k

2017. szeptember 1-jén 750 ezer általános iskolásnak csengettek be szerte az országban. A mi iskolánkban 183-an kezdték meg az évet, nyolc osztályban. Osztályfőnökök a következő pedagógusok
lettek.
1.o. Moharosné Benkő Ágnes
2.o. Borsóné Molnár Szilvia
3.o. Szőlősyné Nagy Melinda
4.o. Schaffer Ferencné
5.o. Wittmanné Ángyás Eszter
6.o. Galgóczy Lajos
7.o. Kárpáti Zsolt
8.o. Vranekné Járányi Csilla
Nevelőtestületünk 19 fő pedagógussal kezdte meg a nevelő-oktató munkát. Mint minden tanévben, idén is történtek személyi változások: Nagy Karolina, Tarczaliné Szabó Ágnes és Sulyok
Zoltán távozott, pályáztatás útján nyert
felvételt Ferenc-Csibi Erzsébet tanító és
Papp Irén informatikatanár. Gyesről tért
vissza hozzánk Markovics Ágnes vizuális
kultúra tanár, aki immár teljes állásban
tanítja ezt a tantárgyat.
Új tanárainkat szeretettel fogadjuk, és
velük együtt mindannyian azon leszünk,
hogy a ránk bízott gyermekekkel a legjobb tudásunk szerint törődjünk.
Nemcsak baracskai gyerekek járnak
hozzánk, Kajászóról, Martonvásárról,
és Alcsútdobozról
is vannak
tanulóink,összesen 32 fő, Annamajorból
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10 fő, külterületről 11 fő tanulónk van.
Baracska Község Képviselő-testületének
köszönjük, hogy továbbra is támogatja
ezen tanulóink utaztatását. A menetrend
változatlan maradt.
Részlet az ünnepi beszédemből:
„Kis Elsősök!
Bizonyára tele vagytok kíváncsisággal, izgalommal és várakozással. A tanító nénitek, Ági néni már hetek óta azon dolgozik,
hogy minél szebb tanteremben tanulhassatok. Meglátjátok csoda sok élmény vár Rátok. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ebben az iskolában, hogy csodaként éljétek meg az első osztályban szerzett tudást
és 8 éven keresztül legyetek iskolánk tanulói.
Kedves 2. osztályosok!
Nemrég voltatok elsősök. Meggyőződésem, hogy nagyon jó kisgyerekek vagytok,
akik szépen megtanultak írni, olvasni és
számolni. Szilvi néni is azon munkálkodott, hogy minél szebb osztályotok legyen és
nagy-nagy szeretettel vár Benneteket.
Kedves 3. osztályosok!

Kidoboló
Iskola
Ti vagytok a legtöbben az alsó tagozatban.
Ettől az évtől kezdve a sikeres továbbhaladás érdekében a testnevelés és ének-zene
tantárgyon kívül Melinda néni óvó figyelme mellett minden tantárgyat csoportbontásban fogtok tanulni.
Kedves 4. osztályosok!
Ti vagytok a legidősebbek az alsó tagozaton, mindjárt felsősök. Ettől az évtől kezdve idegen nyelvet is fogtok tanulni, angol
nyelvet. Sok sikert kívánok hozzá!
Arra kérlek Benneteket, hogy mutassatok
jó példát tanulásban, szorgalomban és magatartásban az 1. 2. és 3. osztályosoknak.
Sikeres továbbhaladásotok érdekében a
csoportbontás nálatok is megmarad, Kati
néni egy pillanatra sem fog szem elől téveszteni benneteket.
Kedves 5. osztályosok!
Ti vagytok a legfiatalabbak a felső tagozatban.
Ági néni 4 éven keresztül tanított Benneteket. Remek kis csapat voltatok, és hiszem, hogy ugyanilyenek lesztek felső tagozatosként is. Osztályotokban több tanulóra is igen büszkék lehetünk, mind tanul-
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mányai, mind szorgalma miatt. Továbbra is tanuljatok szorgalmasan, és legyetek
jó közösség új osztályfőnökötök, Eszter néni
vezetésével.
Kedves 6.osztályosok!
Továbbra is ti tartjátok a rekordot: a legnépesebb osztály vagytok a felső tagozaton,
két focicsapat is kitelne belőletek, tartalékokkal együtt. Nem csak focizni, birkózni is szerettek, ezt nem egyszer láttam szünetekben a folyosókon és az udvaron. Legyetek olyan jók a tanulásban is, mint a
sportban, hogy osztályfőnökötök, Lajos bácsi még büszkébb lehessen rátok.
Kedves 7.osztály!
Tavaly két kitűnő tanulót adtatok az iskolának, amit egyik felsős osztály sem tudott felülmúlni. Ezt a jó szokásotokat remélem, idén is megtartjátok, és még javítotok is ezen a szép eredményen. Kárpáti
Zsolt bácsinak köszönhetően jó kis közösséggé kovácsolódtatok az évek során, és a
legjobbak hamarosan közületek is készülhetnek a nyelvvizsgára. Így tovább!
Kedves 8.osztály!
Utolsó éveteket töltitek ebben az iskolában. Nagy feladat vár rátok a pályaválasztás terén, sokat kell majd tanulnotok.
Csilla néni 1. osztályos korotok óta tanít
benneteket; gondoskodó segítségét fogadjátok el, hogy abban a középiskolában tanulhassatok majd tovább, ahová menni szeretnétek.
Külön is kiemelném közületek Molnár
Fannit, aki Kárpáti Zsolt nyelvtanárunk
segítségével sikeres szóbeli középfokú angol
nyelvvizsgát tett, 94 százalékos eredmén�nyel. Gratulálunk neki!”
A következőkről adtam még tájékoztatást:
Ettől az évtől minden tanuló ingyenesen
kapta a tankönyvcsomagot valamennyi
évfolyamon.
Lehetőség lesz a rendszeres kapcsolattartásra, a gyermekek tanítója, tanára
a megbeszélt időpontban tanítás után,
fogadóórákon és szülői értekezleteken
készséggel rendelkezésükre állnak.
Az iskolai élettel kapcsolatos szabályokat
Házirendünk tartalmazza, melynek betartása, betartatása mindannyiunk számára kötelező. Minden tanulónak és
szülőnek meg kell ismernie tartalmát.
Örömmel számolok be egy újabb sike-
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rünkről, hogy az EMMI vezetője 150
millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ által benyújtott EFOP-4.1.3-17
„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázatunkat, mely intézményünk teljes felújítását célozza.
A tornaterem építésére 270 millió Ft
kormányzati támogatást kaptunk, mely
nemcsak az én életemben, hanem az iskola és a község történetében is hatalmas
előrelépés lesz.
Boriszov Zoltán polgármester úr tájékoztatása szerint írom, hogy az építkezés megkezdését megelőző előkészítési
munkák nagyon hosszadalmasak voltak,
de minden engedély megvan már ahhoz,
hogy kiírásra kerülhessen a közbeszerzési eljárás. Az ünnepélyes alapkőletételt
nagyon várjuk, mely Baracska Község
Önkormányzatával és a lakossággal közös ünnepünk lesz.
Nagyon sokat köszönhetünk Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő úrnak,
aki számára fontos volt, hogy a fenti támogatásokkal (tornaterem építése és intézmény épületének teljes felújítása)
megújuljunk és az iskolánkban tanuló
gyermekek a mai kornak megfelelő, korszerű intézményben tanulhassanak a jövőben. Hálás köszönet érte!
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni – mondta Nobel-díjas
tudósunk, Szent-Györgyi Albert. – Hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,
amit szeretni fog.”
Ennek szellemében a Kozma Ferenc Általános Iskola minden egyes tanulójának, szülőjének, pedagógusának és technikai dolgozójának sikeres, boldog új
tanévet kívántam a 2017/2018-as tanévre.
Ajánlom szíves figyelmükbe honlapunkat, a www.iskola.baracska.hu oldalt,
ahol további programjainkat eseménynaptárunk tartalmazza.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Jeles nap volt
2017. szeptember 19.,
Kozma Ferenc születésének 191. évfordulója
Névadónk, Kozma Ferenc 1826. szeptember 19-én született.
Nevelőtestületünk úgy határozott,
hogy ettől a tanévtől hagyományőrzés címén ezt a napot jeles nappá teszi.
2017. szeptember 19-én kedden reggel az első órában emlékeztünk meg
Kozma Ferenc szobránál koszorúzás
keretében.
Felelős osztály volt az 5. osztály
Wittmanné Ángyás Eszter osztályfőnök vezetésével.
A Temetőkertbe
is
ellátogattunk és friss, élő virágot vittünk az
emlékműhöz.
Minden osztályfőnök az osztályfőnöki óra keretében feladatként kapta,
hogy méltóan emlékezzenek meg névadónkról.
Nyárainé Boromisza Klára szép faliújságot készített és témahét keretében
további feladatokat kaptak az osztályok.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Egyházi hírek

Tisztelt Olvasók!
Szeretném néhány mondatban bemutatni az új lelkipásztorunkat, Récsei Norbert István atyát és segítőjét, Rohrbacher János diakónust.
Norbert atya a nyáron, Béla atya nyugdíjba vonulása után kapta meg egyházközségünket. Velencéről jár hozzánk. Több fiatal
család ismerte már, lelkesen beszéltek róla. A gyerekek szívesen
vannak körülötte. Ezt már az első hittanórán meg is erősítette az
iskolában. Első prédikációjában örömmel hallottuk, hogy bízik
benne, hogy még sok szépet fogunk közösen tenni. Az ő bemutatásához álljon itt egy idézet tőle, amelyhez azt hiszem, kommentár sem kell.
„Azt látom, hogy amióta ember az ember, mindig volt lelki probléma, csak valahogy korunkban mintha egyedül maradtunk volna annak cipelésében. Természetesen nincsen két egyforma, hiszen
minden élethelyzet más és más. Például ha valaki elvesztett egy
családtagot fel kell tudni dolgozni, de adódhat házastársi, párkapcsolati probléma is. Azt tudom, hogy ha valaki elém áll és azt
mondja nekem : …”nehéz a hátizsákom, nyomja a lelkemet „…

- akkor mellé állok és a lelkigondozói kiséréssel igyekszek könnyíteni a lelki terheken.”
Rohrbacher János diakónus igeliturgiát tart nálunk, keresztel,
temet. Hálásak vagyunk, hogy segíti Norbert atyát a sok munkájában. Az ő bemutatásához is saját szavait idézem.
„A Jó Isten kegyelme és életpályám megfontolása a 2014. év tavaszán, arra vezetett, hogy jelentkezzem papi szolgálatra, a Székesfehérvári Egyházmegyébe. A felvételi eljárás után kerültem Budapesten a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol 2014-17 között szeminarista voltam, majd 2017. év januárjában Tatabánya - Bánhida
plébániára kerültem további gyakorlati ismeretek megszerzésére.
2017 június 24-én, Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök
úr diakónussá szentelt, és Kápolnásnyékre helyezett.”
A liturgikus események nyári időszámításban:
szerda 18.00, páros héten szentmise, páratlan héten igeliturgia
szombat 19.30, páratlan héten szentmise, páros héten igeliturgia.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Közösség

A fák állva halnak meg
Megöregedtem – mondta a diófa.
Ugyan, legyintett a hárs,
hiszen bölcsőidben még számtalan dió van,
s egy idei rigócsalád is nálad tanyáz.
Miről beszéltek – zizzent a nyár,
sudár törzsem, szinte kopaszon áll,
s leveleim csontváza zörög a földön,
ha egy cinege arra száll.
Nézzetek rám – szólt az akác.
Hol van már az idei nász.
Elhagytak mind a csalfa kérők,
s fehér ruhámat követi gyász.
Mit panaszkodtok – reccsent a tölgy,
az Úr titkaiba senki se lát.
Sorsunk, hogy elviseljük a ránk-szabottat,
és örüljünk, hogy állva várjuk a halált.

A fenti vers szóljon azoknak a kis fáknak,
melyeket május elején ültetett a Nyugdíjas Klub és a Dalkör néhány tagja – előzetes engedéllyel. Lantos úr, a kertész,
grátisz alapon ajándékozta, kijelölte helyüket is, részt vett az ültetésben. Arra
kért, hogy a nagy hőségre tekintettel,
mindig locsoljuk meg a fákat egy-egy vödör vízzel. Ez meg is történt, délcegen állták a kis csemeték a nyár hőségét és viharait mindaddig, amíg éltető mennyiségű
vizet kaptak. Egy alkalommal kaptuk az
üzenetet, hogy mi ne locsoljuk a fákat,
majd a közhasznú munkások elvégzik.
Egy idő múlva, egyes kis fák levelei kezdtek megsárgulni, majd barna színre váltott egy, hullott a földre. Megkíséreltem
újra öntözni. Nem kértem engedélyt. A
leginkább haldoklónak háromágú törzsét
megsimogattam és végtelen szomorúság
vett rajtam erőt. Gyönyörű dús lombos
ágacskái voltak. Rövid életében is már
adott egy szép zöld-fehér színfoltot. Még
halálában is méltóságteljesen áll.
Állok a kis fa mellett és nézem az Emlékkertet. Mint akinek nincs gazdája. A vörös salakban kinőtt gazok legyomirtózva,
úgy néz ki az egész terület, mint a lekaszált letaposott és megszáradt sarjú. A

bejárati rész színes levelű bokrai tövében
ágaskodik ki a rengeteg megszáradt gaz.
A két kis földkupac tetején pár szál virág,
no és a sok pocok túrás.
Ami végképp letaglózott, hogy az orosz
szobor bejáratánál vandál kezek kifeszítették a kis vasrudat betonostól együtt.
Egy árva rózsabokor erőlködik az idővel
vívni a fennmaradásáért a maga harcát.
Több nincs azon az oldalon. Úgy látszik
szegény az eklézsia.
A megjelenő baracskai ifjúság pedig élvezettel hajt kerékpárjával a Emlékkertbe,
különösen jó pálya a vörös salakos rész,
mert ott egy gyors fékezéssel, mélyen fel
lehet szántani az amúgy is rendezetlen területet. Majd áthajt a hatszáz katona halott sírhelyén. Miért is ne tenné, hisz ki,
és mikor világosította fel, hogy ott elhunyt idegen katonák porladnak. Egy kisebb tábla sem jelzi, hogy az egy „szent
hely” ahol sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet rálépni, csak kegyelettel,
tisztelettel kellene gondolniuk azokra az
emberekre, akik egy világégés áldozataiként porladnak, hazájuktól több ezer kilométerre, idegen földben.
Megtekintve több esetben a környező települések emlékhelyeit: virágok garma-
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da, örökzöldek övezik az emlékműveket.
Mindennap locsolva, nap-mint nap tisztántartva. Csak a mi falunk ilyen igénytelen?
A látottak kapcsán eszembe jut Reményik
Sándor egyik verse: „ Ne jöjjön új tavasz” Rügy, ki ne pattanj, Maradj a fába,
benn. Ibolya ki nem nyílj, Maradj a földbe lenn, Napsugár, arany-nyíl, Fejünkre
ne cikázz, Had legyen bú a bú, Hadd legyen gyász a gyász”
Dr. Antal Ida
ui.: Nincsenek csodák és véletlenek. Másnap jövet a temetőből, bár a Gábán felé
akartam hazamenni, mégis meggondol-

tam valami miatt magam és a Kossuth
utca felé mentem. Ha már itt van a locsolókannám meglocsolom a kis fákat. Az
emlék-kerthez érve a bejáratnál négy jól
öltözött személy – feltehetően házaspárok - álltak ott, majd mikor befordultam
egy kicsit félreálltak. Kivettem a kannát
szaladtam a kúthoz és a kis fámhoz vittem a vizet.
Ahogy felnéztem öntözés közben, mind
a négy személy tekintete rajtam volt. Viszonozva tekintetüket mosolyogva megindultunk egymás felé. Kevés orosz tudásommal kérdeztem meg őket, hogy
– orosz állampolgárok? Hát igen azok
voltak. Határtalan boldogok voltak.

lek,

boldogan élek

AKI HALLJA ADJA ÁT! - Várjuk a család apraját és nagyját!

Ép testben ép lélek…, de akkor vajon miért járunk olyan
gyakran orvoshoz? Valami talán hiányzik a lelkünknek és
ebből fakad testünk sok baja? És lehet, hogy a testünknek is hiányzik valami?
-Egy kis mozgás? - Friss levegő? - Elegendő víz? - Egészséges étel? Lelki táplálékként pedig hiányzik a jó szó, a
beszélgetés?
Péntekenként megpróbálunk a bennünket kínzó gondokra, bajokra szelíd és élvezetes megoldást találni.
Testi és lelki egészségünk érdekében elindulunk! Együtt!
Minden korosztály vállalkozó szellemű képviselői!
Egy kis túrát teszünk a Váli-víz partján, megmozgatjuk
izmainkat, pihentetőként pedig lelki feltöltődés kínáló
előadásokat hallgatunk. Mindig lesz egy izgalmas téma,
amiről egy kicsit többet megtudhatunk. Magunkért, magunkkal foglalkozunk.
Mindenkit szeretettel várunk péntekenként 10 órától a
háziorvosi rendelő előtt! Kinek fontos egészsége, péntekenként tehet érte! Az aktuális információ a rendelőben
kifüggesztve található!
Októberi alkalmak: 6-án, 13-án és 27-én.
Dr. Kolumbán Ottilia

Átöleltek odavezettem őket az orosz
emlékmúhöz. Nem tudom leírni a reagálásukat. Csupán annyit, hogy mind a
négyen végigolvasva a neveket, letérdeltek, főhajtással keresztet vetettek. Kérték, hogy segítsek nekik virágot szerezni. Sajnos szombat lévén ebben nem tudtam segíteni.
Csupán még annyit, hogy itt éltem le e
faluban az életem, de ilyen őszinte szeretetet még senkitől sem kaptam, ahogy
külön, külön átöleltek, megfogtak, és
még egymás címeit is kicseréltük.
Ugye megértik, akik olvassák ezen írásomat, hogy az Emlék-kert „Kegyeleti hely”.
Dr. Antal Ida

ÉPPEN PÉNTEK
EGÉSZSÉG KLUB

Éppen péntek,

ép testben ép l!é
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Sportolási célra bérbe vehetô önkormányzatunktól a

szabadidôparkban lévô mûfüves pálya.

A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az esti órákban történő megvilágítás igénybevétele óránként 1 000 Ft. A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. Az igényeket Oláh Józsefnél lehet jelezni a 06-20-598-3799-es telefonszámon. Engedély nélkül a pálya nem használható!
Amennyiben a műfüves pályára bizonyíthatóan, illetéktelenül magánszemély hatol be, ezen cselekedetével birtokháborítást követ el, melynek következményeként az önkormányzat, mint a műfüves pálya tulajdonosa, birtokvédelmi eljárást kezdeményez az
engedély nélkül behatolóval szemben.
Baracska Község Önkormányzata

eladásra kínálja
a képen látható, bontásból
származó fa ajtólapokat.
A tele ajtólap kereszt biztonsági zárral
ellátott, a másik ajtólap üveg kazettás.
Mindkettő tok nélküli, csak ajtólap.
Ára összesen 10.000,- Ft + áfa,
de külön-külön is eladó.
Az ajtólapok megtekintésére
munkanapokon reggel 7 órakor
a Kossuth u. 42. szám alatti
épületben van lehetőség.

Köszönetnyilvánítás
A Jóisten akaratát elfogadva, köszönetet mondunk mindazoknak akik, a
2017. augusztus 4-én, az Égi Hazába
költözött Nagy Ferenc temetésére eljöttek, vagy más módon részvétet nyilvánítottak.

A találkozás reményében – Családja
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Egészségügy
Orvosi ügyelet

Gyógyszertári 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.

Ercsi: október 7., 8., 28., 29.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: október 14., 15., november 4., 5.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: szeptember 30., október 1., 21., 22.
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5......................(25) 455-812

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 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.

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 előjegyzettek
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
12–13 óra
13–16 óra
Kedd
10–11 óra
8–10 óra
Szerda
13–14 óra
14–16 óra
Csütörtök
10–11 óra
8–10 óra
Péntek
9–10 óra
8–9 óra
Kiegészítő vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfő
8–10 óra és 11–12 óra
Kedd
6–8 óra
Szerda
12–13 óra
Csütörtök
6–8 óra
Péntek
7–8 óra
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Ilyés Éva
Erdősi Zoltánné
gyermek és felnőtt szakápoló
felnőtt szakápoló
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388
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Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok
Általános segélyhívó............................................................112
Mentők..............................................................................104
Tűzoltóság..........................................................................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
Művelődésszervező: 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
• Központi 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.
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