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POLGÁRMESTERI SOROK

500 millió nevelésre, oktatásra
Mint már korábban tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot, önkormányzatunk 270 millió kormányzati támogatásban részesült a Kozma Ferenc Általános Iskolába tornaterem építésére.
A tornaterem tervei elkészültek, jelenleg a közbeszerzés szakaszában vagyunk. A közbeszerzés befejezése után tudjuk meg
az építkezés konkrét összegét, illetve a várható befejezés idejét. Jelenleg úgy tűnik a támogatás nem lesz elegendő a tornaterem felépítéséhez, ezért a képviselő-testületnek jelentős
anyagi erőket kell majd mozgósítania. Várhatóan – figyelembe véve, hogy lassan a tél beálltával kell számolnunk – 2018
tanévkezdése tűnik a reális befejezési időnek.
Az elmúlt időszakban kaptunk örvendetes hírt arról, hogy az
általános iskolánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közel 150 millió forintért fogja felújítani annak udvarával együtt. Ha ezek a munkálatok befejeződnek várhatóan
2018 szeptemberében egy tornateremmel rendelkező, felújított általános iskola és annak rendezett udvara fogja várni iskolásainkat.
Pénzügyi feladatot fog a képviselő-testületre róni, hogy bár
rendezett lesz az iskolaudvar és lesz tornatermünk, de ahhoz
a megfelelő megközelítési, parkolási lehetőséget valahogyan,
valamiből biztosítani kell.
Sikeresen pályázott önkormányzatunk a Baracskai Bóbita Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére. A pályázaton
84.340.000 Ft-ot nyertünk, amelyet 2018. október végéig az
intézményre kell költenünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy
ez a pénz nem a teljes felújításra van, csak az energiahatékonyság növelésére. Magyarul nem csempézni és vizesblokkot fogunk építeni, hanem fűtést korszerűsítünk, napelemeket helyezünk el, nyílászárókat cserélünk, és külső hőszigetelést végzünk. Jelenleg a felújításhoz szükséges tervezői egyeztetés fázisában tartunk. A kivitelezési munkák – figyelembe véve az
óvoda speciális nyitva tartását – várhatóan július és augusztus
hónapban fognak zajlani.
Tisztelt Baracskaiak!
Úgy érzem óriási lehetőséget kaptunk, hogy a nevelési és oktatási intézményeink megfelelő külleműek legyenek. A belső munka az ott dolgozók szakértelmén, hozzáállásán múlik.
Remélem ez a két dolog pozitívan fog találkozni, amely mint
rövid, mint hosszú távon baracskaiak érdekét fogja szolgálni.
Itt szeretném külön megköszönni Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak eddigi támogató segítségét, amely hozzájuttatta településünket ezekhez a sikerekhez.

A közbiztonságunk érdekében
forgalomszabályozás
Hosszú évek óta húzódó probléma, hogy a település központjába a COOP ABC, a presszó, az óvoda, a húsbolt, az orvosi
rendelők, a fodrász előtt igen balesetveszélyes a közlekedés. A
nagyobb baj megelőzése érdekében kényszerültünk arra a lépésre, hogy az említett helyeken Megállni tilos, Behajtani tilos

és Egyirányú utca KRESZ táblákat helyezzünk el. A Kossuth
u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarában kialakítottunk egy parkolót, amely a felmerülő parkolási gondok
enyhítését hivatott szolgálni.
Bizonyára lesznek olyanok, akik most is megfogják keresni a
kákán a csomót, de úgy gondolom, hogy egy polgármesternek és egy képviselő-testületnek nemcsak a népszerű döntések meghozatala a feladata. Ha azt kell az óvodás, az iskolás,
a nyugdíjas, a gyalogos, a kerékpáros érdekében tenni, hogy
autósokat kényszerítsünk arra, hogy ne álljon meg veszélyes
helyeken, akkor ezeket a kényszerítő lépéseket meg kell tennünk. Amikor más településekre megyünk, és nyitott szemmel körbenézünk ott is láthatjuk, hogy bizony-bizony kell néhány 10, 50 vagy 100 métert menni gyalogosan, hogy az orvos érjünk, a boltba menjünk vásárolni vagy a gyermekünkkel
elsétáljunk az óvodáig. Kevés településen lehet belépni autóból a gyógyszertárba, de nálunk már majdnem ez van. Úgyhogy a döntés megszületett, lehet, hogy a későbbiekben – ha
az élet úgy hozza – kisebb változtatásokat kell eszközölnünk,
de én arra kérem Önöket, hogy tartsák be az elkövetkezendő
időben a változtatásokat mert nem a kényelem, hanem a biztonság az első, és mindenkit hazavárnak.
Ide tartozik a forgalomszabályozáshoz, hogy az Orgona utca
elején zsákutca tábla került kihelyezésre. Ez azért történt, mert
az út végén egy magánterületen keresztül történt a temető
megközelítése. A föld tulajdonosa ingatlanát jogosan felszántotta, ezáltal a temető erről az útról nem megközelíthető, a
visszafordulás pedig igen körülményes. Ezért kérem Önöket,
hogy az Orgona utcát lehetőleg csak az ott lakók, illetve hozzájuk érkezők használják.
Súlykorlátozó táblákkal fognak találkozni a Határ utcában,
Fehérvári utcában és Rákóczi utcában lakók valamint az arra
közlekedők. A súlykorlátozó táblák kihelyezésére azért van
szükség, mert az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt ezeknek az utcáknak a teherforgalma. Nagyon sokan kerülik ki
úgy a 7-es főközlekedési úton elhelyezett kamerákat, hogy a
Rákóczi vagy Fehérvári utcán bemennek, a Határ utcán kijönnek, vagy fordítva. Természetesen az ott lakó és tevékenykedő vállalkozóknak a képviselő-testület a behajtásra engedélyt fog adni, amennyiben kérelmezik. Ugyanez vonatkozik az alkalmi jelleggel áruszállíttatót fogadó állampolgárainkra is.
A forgalomszabályozási tábla kihelyezésének akkor van értelme, ha annak betartását valaki ellenőrzi. Ezért egy rövid türelmi idő eltelte után a képviselő-testületünk a lehetőségeinek
teljes eszköztárát fel fogja vonultatni, hogy minél biztonságosabban közlekedhessünk.
Boriszov Zoltán
polgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
233/2017.(IX.28.) határozata

forgalomszabályozásról

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi
forgalomszabályozási rendet kívánja kialakítani:
A Baracska Kossuth u. 28. sz. előtti hirdetőtáblától a Kassai utcai útkereszteződésig megállni tilos. A Kossuth utcában munkanapokon megállni tilos a Kassai utca Kossuth utcai útkereszteződéstől az óvoda és az orvosi rendelő telekhatáráig reggel 6.55
– 7.15-ig, délután 15.45-16.15-ig. Megállni tilos továbbá a Kassai utca, Kossuth Lajos utca és Jókai utca közötti teljes szakaszán
mindkét irányban. A Jókai utca a Vörösmarty utca felöl a Petőfi
utca felé a forgalom egyirányú lesz, a Jókai utcába a Petőfi utca
felöl behajtani tilos. A Petőfi utcában kötelező haladási irány
előírása szükséges az út osztott szakaszán úgy, hogy a forgalom
mindkét irányban csak jobbra tartással haladjon.
A testület továbbá úgy dönt, hogy 7,5 tonnás súlykorlátozás „kivéve önkormányzati engedéllyel rendelkezők” tábla kihelyezésével egyidejűleg lép hatályba a Rákóczi utca, a Fehérvári utca, és
a Határ utca teljes szakaszán, valamint a Tompa Mihály utcának
a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakaszán. Az Orgona utca
teljes hosszában zsákutca.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy írásban vegye
fel a kapcsolatot a Református Egyház helyi vezetőjével és kérje meg – hivatkozva a képviselő-testület Kossuth utcát érintő
forgalmi rend kialakítási elképzeléseire –, hogy a Kossuth utca
20. szám alatti, a Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanon folyó kereskedelmi tevékenységet végző kereskedők részére
a parkolást az ingatlan udvarán oldják meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozat alapján az érintett utcarészekre a forgalomszabályozási rendelet-tervezetet – a forgalomszabályozási rendelet-tervezet rendőrséggel történő előzetes
egyezetését követően – készítse el.
A határozat végrehajtásért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2017. október 26-ig folyamatos
Boriszov Zoltán s.k. 
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyző

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 1-én
(pénteken) 17.00 órakor közmeghallgatást tart. Helye: a községháza melletti tanácsteremben.
A szeptember 28-ai ülésről távol maradt
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete először a június 30-i, majd
az augusztus 15-i állapotnak megfelelően
került módosításra.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2017. költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató.
– Megalkotásra került A közterület-felügyeletről szóló helyi rendelet. (A rendelet megtalálható e lapszámban.)
– Elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
– Határozat született a Baracskai Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita

Óvoda közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról.
– Hozzájárult testületünk, hogy a Baracska Völgye Vadásztársaság Baracska
településnevét elnevezésében használja.
– A Fehér Vártervező Kft 2017. szeptember keltezésű végső szakmai véleményezésre elnevezésű tervdokumentációja alapján a településrendezési eszközök
módosítása tekintetében a véleményezési szakaszt lezárta testületünk. Felkérte a
polgármestert, hogy a tervet az állami főépítészhez nyújtsa be végső szakmai véleményezésre.
– A Falunapi rendezvényről szóló beszámoló megtárgyalása a soron következő
ülésre elnapolásra került.
– A testület jóváhagyta a Faluházi evő- és
tálalóeszközök pótlására tett 135.161 Ft +
ÁFA összegű megrendelést, melynek kifizetését a költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
– Egyhangú igen szavazatokkal került elfogadásra a 2016. évi Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról szóló tájékoztató is.
– A szociális étkeztetés miatt került módosításra a közétkeztetési feladatok ellátására a HPM Plus Kft-vel kötött vállalkozási szerződés.
– Elfogadásra került a Baracska I. és II.

háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása, melyre az orvosi rendelők házszámváltozása, valamint a II.
háziorvosi körzet rendelési idejének változása miatt volt szükség.
– A Baracskai Polgármesteri Hivatal udvarának térkamerázásával – 526.068 Ft
bruttó összegű árajánlata alapján – a dunakeszi székhelyű Servises Unlimited
Kft-t bízta meg testületünk.
– A képviselő-testület jóváhagyta a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 24/2017. (III.30.) határozatának módosítását, melyet a Települési Arculati Kézikönyv és településképi
rendelet készítéséhez kapcsolódó előzetes
egyeztetések lefolytatásáról hozott. Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy a
Települési Arculati Kézikönyvet önállóan készítteti el.
– Baracska község Települési Arculati
Kézikönyvének elkészítésével, valamint a
településkép védelméről szóló helyi rendelet-tervezet elkészítésével és egyeztetésével 800.000 Ft + Áfa összegért a székesfehérvári székhelyű Fehér Vártervező
Kft-t bízta meg a képviselő-testület.
– Megtárgyalásra kerültek az útkészítési,
térkövezési és közvilágítási lakossági kérelmek. A testület nem támogatta, hogy a
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Kalász utca, Kertalja utca és az Ady Endre
utcából nyíló „kis Ady Endre utca” mart
aszfalttal megterítésre kerüljön. Nem járult hozzá az Orgona u. 15. sz. előtti kapubejáró térkövezési munkálatainak költségeihez, illetve a térkövezést sem végezteti el. Megbízást kapott a polgármester, hogy kérjen árajánlatot a Tompa utcai közvilágítás bővítésének lehetőségére.
– Döntés született arról, hogy a baracskai székhelyű Kiss és Társa Ipari és
Szolgáltató Bt-től megrendelésre kerül
(670.500 Ft + Áfa összegű árajánlata lapján) a Kossuth u. 2. számú ingatlan előtti buszmegállónál a fel- és leszálló rámpa kialakítása, térkövezéssel, szegélykövezéssel ellátva.
– Egyhangú igen szavazattal született
döntés helyi forgalomszabályozásról. (A
forgalomszabályozásról szóló határozat e
lapszámban megtalálható.)
– A Kossuth u. 42. sz. alatti parkoló kialakításával – bruttó 551.520 forint ös�szegű árajánlat alapján – Tarczali István
helyi vállalkozót bízta meg a testület.
– Megbízást kapott a polgármester, hogy
a baracskai 182/2-es hrsz-ú ingatlan telekkitűzési munkálatait végeztesse el. Az
eladására érkezett kérelem tárgyalását az
érintett ingatlan telekkitűzési munkálatainak elvégzéséig elnapolta a testület.
– Elfogadásra került az önkormányzat
tulajdonában lévő földterületek haszonbérbe adására vonatkozó szerződés-tervezet és felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a haszonbérleti szerződéseket 2017. október 31-éig kösse meg.
– A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Érdi Hivatásos tűzoltóparancsnokának 2016. évi beszámolóját elfogadta testületünk és egyben köszönetét fejezte ki a településen végzett munkájukért.

– Az önkormányzat tulajdonában lévő
Baracska, Kossuth u. 82. sz. alatti lakóházas ingatlan megvásárlására érkezett kérelemre az a döntés született, hogy
az ingatlant nem kívánja értékesíteni a
testület. (Az értékesítés mellett szavazott Dr. Mayer András, az értékesítés ellen szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska.)
– Elfogadásra került a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság elszámolása, melyet az elmúlt évben nyújtott önkormányzati támogatásról adott.
– A képviselő-testület felkérte a Fejérvíz
Zrt-t, mint szolgáltatót, hogy az 1 m3/
fő/hó, illetve a mennyiséget el nem érő
fogyasztókról készítsen kimutatást a fogyasztási helyek ellenőrzése végett.
– A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 2017. évben nem adományoz díszpolgári címet. (A döntés mellett szavazott: Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr.
Herczeg József, Dr. Mayer András, tartózkodott: Becsei Andrásné, a szavazásban nem vett részt: Pintérné Bernyó Piroska.)
– Elutasításra került a baracskai 2051
hrsz-ú ingatlan belterületbe történő vonására érkezett kérelem.
– A testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójához. A pályázatok elbírálását a PIT Bizottságra ruházta át. Meghatározásra kerültek: az elbírálási szempontok, a célra felhasználható keretös�szeg valamint a havi támogatási összeghatár mértéke.
– A törvényi előírásoknak megfelelően
jóváhagyásra került az óvodavezető 2017.
szeptember 1-jétől érvényes illetménynövekedése.

2017. november
– Az alpolgármester számára egy havi
tiszteletdíjának megfelelő jutalom került
megállapításra.
– Egy budapesti lakos Baracska Község Önkormányzatának ajándékozta a
baracskai 389 hrsz-ú ingatlanban lévő
2/16-od tulajdoni hányadát, melyet a
képviselő-testület elfogadott. Felhatalmazást kapott a polgármester az ajándékozási szerződés elkészíttetésére.
– Elfogadásra került az Ercsi Járóbeteg
Szakellátó Egészségügyi Központ Kft.
2017. évi működéséről szóló beszámolója.
– Visszavonásra került a fogorvosi praxissal kapcsolatos 196/2017.(VIII.17.) határozat, így a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozóan a GINGIVA Bt.-vel korábban megkötött feladatellátási szerződés továbbra is hatályban marad.
– A képviselő-testület tudomásul vette a PIT Bizottság határozatát a Kossuth
u. 18. sz. alatti önkormányzati bérlakás
méltányossági kiutalásáról, amely határozott időre egy lakóházi tűzkárt szenvedett család számára történt.
– A testület felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
készítse el a szociális rendelet módosításának tervezetét a PIT Bizottság által tett
javaslat alapján.
– Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 65/2017.(VIII.29.) határozata, amely Gyúró településnek nyújtandó
visszatérítendő működési célú támogatására vonatkozik.
– A testület úgy határozott, hogy 2017.
évben nem kezdeményezi a közvilágítás
korszerűsítését.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletrôl

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktf.tv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed Baracska Község Önkormányzata illetékességi területén lévő közterületekre, az önkormányzat intézményeire, gazdasági szerveinek területére, valamint az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.
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II. Fejezet
A közterület-felügyelet működése, feladatai
2. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közterület-felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat
a Baracskai Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló egy fő
közterület-felügyelő (köztisztviselő) útján látja el a jogszabályban előírt egyenruhában, a település jelképét karjelzésként viseli.
(2) A közterület-felügyelőt fényképes szolgálati igazolvánnyal,
jelvénnyel kell ellátni, amely igazolja, hogy annak jogos birtokosa a közterület-felügyelő, aki hivatalos személy és jogosult a
Ktfv.-ben meghatározott intézkedések megtételére.
(3) A közterület-felügyelő az igazolványt munkavégzése során
köteles magánál tartani.
(4) A közterület-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 közterület-felügyelő előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
(5) A közterület-felügyelő tevékenysége eredményesebb ellátása érdekében együttműködik a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a helyi polgárőrséggel, valamint a katasztrófavédelmi hatósággal.
(6) A közterület-felügyelő feladatok ellátásához az önkormányzat hang és digitális kép felvételére alkalmas eszközt, valamint
kényszerítő eszközt (rendőrbot, vegyi eszköz biztosít.
3. § A közterület-felügyelet (a továbbiakban: közterület-felügyelő) feladatai – az országos jogszabályokban foglaltakkal
összhangban – különösen:
(1) ellenőrzi és jogsértés esetén szankcionálja:
a) a közterületek és helyi közutak jogszerű használatát,
b) a közterület-használati engedélyhez kötött közterület-használati tevékenységek szabályszerűségét,
c) a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását,
d) a közterületek rendjére, tisztaságára, felújítására, rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályok betartását,
e) a helyi közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
f) a tűzgyújtási szabályok betartását,
g) a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartását
(2) közreműködik:
a) a közlekedésrendészeti,
b) az állategészségügyi,
c) a társadalmi bűnmegelőzési,
d) a közbiztonsági és közrendi,
e) a katasztrófavédelmi,
f) az épített és természeti környezet védelmi,
g) az önkormányzati vagyon védelmi
h) az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
i) közreműködik a közfoglalkoztatottak foglalkoztatási, ellenőrzési feladataiban
(3) intézkedik:
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a) a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, meggátolása érdekében,
b) kezdeményezi – hatáskör hiányában – a jogszabályba ütköző
cselekmények elkövetőinek jogszabályi keretek között való
szankcionálását,
c) üzemképtelen és közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolításában.
4. § (1) A közterület-felügyelő – amennyiben az eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik – jelenti és kezdeményezi a
jogellenes jelenség észlelését, a szükséges intézkedések megtételét.
(2) A Baracskai Polgármesteri Hivatalba, vagy a közterület-felügyelőhöz közvetlenül érkező közérdekű bejelentés, javaslat,
panasz ügyében a közterület-felügyelő szükség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül helyszíni szemlét
tart, illetve intézkedik, intézkedést kezdeményez.
(3) Amennyiben a bejelentés tárgya nem tartozik a közterületfelügyelő hatáskörébe, azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz,
szervhez.
5. § A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva jogosult, illetve köteles:
a) hatósági ellenőrzést végezni,
b) a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetőit figyelmeztetni, a magatartás megszüntetésére felszólítani, helyszíni bírsággal sújtani, feljelentés vagy a hatáskörébe tartozó egyéb
intézkedés megtétele céljából igazoltatni,
c) azt a személyt, aki jogszabályba ütköző cselekményt követ el
és személyazonosságát nem igazolja, személyazonosságának
megállapítása érdekében a legközelebbi rendőri szervhez – ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével – előállítani,
d) azt a személyt, aki jogszabály megsértésével szabálysértést
követ el, tettenérés esetén az elkövetés helye szerint illetékes
szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében – ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével – előállítani
e) azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésről szóló jogszabály kötelezővé, illetőleg lehetővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatartani és a szabálysértési hatóságnak átadni.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán 
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
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Köszönet az '56-os községi ünnepségért

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét
fejezi ki Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, hogy a
meghívást elfogadva, ünnepi beszédet mondott az ’56-os eseményekre, annak hőseire emlékező községi ünnepségen.
Köszönetet mondunk a Kozma Ferenc Általános Iskolai tanulóinak, valamint az őket felkészítő Vranekné Járányi Csilla és
Geosits Krisztina tanárnőknek a színvonalas emlékműsorért.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharcra emlékeztünk...
„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek” – kezdte ünnepi gondolatait Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő úr a 1956-os községi ünnepségen, ahol az ünnepi műsort a Kozma Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulói adták.
A képviselő úr beszédében erre is kitért: „Ezért is fontos az a
munka, amit az ünnepi műsor összeállításával kapcsolatban, a
Kozma Ferenc Általános Iskola tanárai és tanulói végeztek. Ők
annak a hazafias magatartásnak a követői, amelyet Nagy Imre
József, volt baracskai rektor-tanító végzett 1956 októberben, aki
szervezte az iskolásokat azokra a megmozdulásokra, amelyek
Baracskán voltak.”
S valóban a gyerekek műsora méltó módon, és színvonalában is
jelesen idézte meg a forradalmi eseményeket, melyek nem csak
Budapesten vagy vidéki nagyvárosokban zajlottak, Baracskán is
voltak momentumai, amire a képviselő úr is utalt:
„A településen az elnyomást jelképező szovjet emlékmű ledöntését
Mezei Gábor, Orbán Attila és Oláh László kísérelte meg. A Nem-

zeti Bizottság itt is megalakult és nemzeti színű karszalag viselésével jelezték forradalmi magatartásukat. Baracskán, a szabadságharc szervezésében élén járt Szmicsek János, aki a megtorlások során ezért börtönbüntetést is kapott.”
Boriszov Zoltán polgármester úr köszöntőjében kiemelte, hogy
úgy, ahogy 1956-ban harcolni kellett a szabadságért, azonképpen napjainkban is védeni kell közös nemzeti értékeinket, melyre ezúttal a migrációs válság jelenti a legnagyobb veszélyt.
Az iskolások ünnepi műsora osztályfőnökük, Vranekné Járányi
Csilla tanárnő vezetésével készült. Közreműködött Geosits
Krisztina énektanár. A faluházi próbák alkalmával Péteri Lőrinc
nyújtott műszaki segítséget, Szánthó Andrea pedig a háttér elkészítésében vállalt szerepet. Az elmúlt időszakban megteremtett
színpad, valamint fény- és hangtechnika a községi rendezvények
színvonalának emeléséhez nagyban járul hozzá.
Kupi Gábor
művelődésszervező
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Több évtizede
közösségünk
szolgálatában
Baracska szülötte,
Pintérné Bernyó
Piroska 37 éve pedagógus, 25 éve önkormányzati képviselő, 14 éven át folyamatosan alpolgármester, jelenleg
a Pénzügyi-Településfejlesztési és Informatikai Bizottságunk elnöke, képviselő-testületünk oszlopos
tagja.
Negyed évszázada oroszlánerővel dolgozik és küzd
községünk fejlődéséért, mindamellett, pedagógusként is harmadik évtizede vezető beosztásban dolgozik.
Jelenleg az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium Igazgatója, melynek vezetését rendkívüli helyzetben vette át 2013-ban.Vezetői feladatait egy
éven keresztül úgy látta el, hogy az osztályfőnöki teendőit is folytatta, kitartott az osztálya mellett.
Mi, képviselőtársak soha nem éreztük, hogy a rá nehezedő munkahelyi terhek miatt képviselői teendőire
ne maradna ereje, ideje. A nyáron, törött lábbal, fekvő gipsszel is jelen volt a testületi ülésen, figyelmét,
tudását nem kellett nélkülöznünk.
Idén, pedagógusnap alkalmából Érd Közneveléséért
Díjat kapott. Érd Megyei Jogú Város köztiszteletben
álló pedagógusa aki a médiában is megható szeretettel beszél szülőfalujáról, Baracskáról, tanítóiról, tanárairól, egykori iskolájáról.
Pályafutását a folyamatos önképzés jellemzi. Pedagógusminősítési szakértő és tanfelügyelői képzés után
mesterpedagógusként látja el feladatait. Igazi vezető
egyéniség és örök fiatal! Nyitott az új kihívásokra, felismeri azokat a lehetőségeket, amelyek a környezete
és a falunk életére kedvező hatással vannak.
Kapcsolatteremtő képessége, elért eredményei, innovatív szemléletmódja hozzájárul a községünk fejődéséhez, megerősödéséhez. Vezetői tapasztalatával, sokoldalú tudásával segíti oktatási intézményeinket is.
Pintérné Bernyó Piroska emberi kvalitásai, empatikus, pozitív életszemlélete, az új iránti nyitottsága, a
modern korral együtt haladó, ugyanakkor a hagyományokhoz , az örök érvényű dolgokhoz való hűséges
ragaszkodása példaértékű mindannyiunk számára.
Köszönet áldozatos munkájáért!
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselő
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Köztisztasági hírek
A környezetünkre való odafigyelés, a felelős környezettudatos
gondolkodás ma már természetes elvárásnak számít, de sajnos
nem mindenki gondolkodik így. Vannak, akik nem figyelnek
arra, hogy a hulladékgyűjtőbe, illetve a kijelölt hulladékgyűjtő helyen rakják vagy adják le a keletkezett hulladékot és nem
tartják fontosnak a tiszta környezetet, így az országban és itt
Baracskán is sok helyen nem oda való hulladék halmozódik
fel. Ezért találtam fontosnak, hogy az idei évben is csatlakozzunk a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett TE
SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért környezetvédelmi akcióhoz, melyre szeptember 15-17. között került sor.
A helyi temető fenntartója ugyan a Baracskai Református Egyházközség, de mivel ez az egyetlen temetkezési hely van községünkben, vallási hovatartozástól függetlenül minden Baracskán
élő személy érdeke, hogy annak környezete tiszta, rendezett legyen. Ennek érdekében – egyeztetve Dombi Ferenc lelkész úrral – oda szerveztünk takarítási akciót.
Elismerésemet fejezem ki azoknak, akik időt és fáradtságot
nem kímélve szedték zsákokba a mások által eldobált hulladékot, hogy azok ne a temető környezetét szennyezzék, csúfítsák,
hanem a megfelelő lerakóhelyre kerüljenek.
A környezetvédelmi akció során önkormányzatunk közfoglalkoztatottai is kivették részüket a hulladékgyűjtésből. Néhány
területet megszabadítottak az illegálisan lerakott hulladéktól.
Sajnos azt is meg kell említenem, előfordult, hogy az összeszedett hulladékot másnapra valakik kiöntötték, illetve szétszakították a zsákokat, így azokat újra be kellett zsákolni.
A közfoglalkoztatottak nem csak az akciónapokon, hanem
minden munkanapon a közterületek gondozásán, tisztántartásán dolgoznak; füvet és gazt vágnak, fát, bokrot nyesnek, gyalogosjárdát, kerékpárutat és árkot tisztítanak, ültetik és locsolják a növényeket, összeszedik a köztéri hulladékgyűjtőkbe és
a járdák, utak mellé eldobott szemetet, utat javítanak, hogy
a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említsem.
Természetesen a téli időszakban elvégzik még a közterületek
hóeltakarítását, csúszásmentesítését.
Elmondható és örvendetes, hogy kisebb mértékben mestersége-

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

8

2017. november

sen kialakított, nagyobb mértékben természet adta környezetben játszhatnak, sportolhatnak az óvodás, iskolás gyermekek
és élhetjük napjainkat. A területek folyamatos gondozása azonban rengeteg munkát igényel. Köszönet azoknak, akik észreveszik és értékelik a falu köztisztaságáért, illetve annak érdekében
végzett munkákat.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a hamu és salak elszállításának legközelebbi időpontja november 14. és december
12. A házhoz menő üveghulladék szállítás napja december 12,
majd január 16. A szelektíven gyűjtött műanyag csomagolóanyag,
papír elszállítása november 20-án és december 18-án lesz. A
zöld hulladék elszállítására ebben az évben utoljára november
21-én kerül sor. Ne feledjék el a zöld hulladékos zsákokra felragasztani a szolgáltató által korábban megküldött matricákat,
melyek csak 2017. évben érvényesek!
Becsei Andrásné
alpolgármester

Felhívás régiségek gyûjtésére
Többen felvetették, hogy településünkön is kerüljön kialakításra tájház, szívesen adnának hozzá régiségnek számító használati eszközöket, tárgyakat, még mielőtt azok
véglegesen veszendőbe mennének.
Az országjáró kirándulások alkalmával valóban tapasztalhatjuk,
hogy hazánk minden táján megtalálható az adott település múltját bemutató, arra jellemző gyűjtemény, miért éppen községünkben
ne lenne.
Ismereteim szerint Baracskán a régmúltban is nagyon sokan foglalkoztak földműveléssel, növény- és szőlőtermesztéssel, állattartással, s talán még fellelhetők a föld megművelésével és hasznosításával kapcsolatos eszközök, az állatok igába fogásához szükséges felszerelések (eke, vetőgép, lőcsös kerekű szekér, szőlődaráló, prés, puttony, terménydaráló stb.).
Sok iparos is volt, köztük olyanok,
akik lovakat patkoltak, kovácsolt vaskapukat, használati és dísztárgyakat
készítettek. Dolgoztak asztalosok,
ácsok, fodrászok, cipészek, stb. akik
munkájukhoz olyan eszközöket használtak, melyeket a fiatalabb korosztály tagjai egyáltalán nem ismernek,
s valószínű az írásomban említett eszközök némelyikéről azt sem tudják,
hogy mi is lehet az. Azonban nem ár-

tana, ha e téren is kapnának egy kis ízelítőt a múltból. Egyesek a vessző-, csuhé- vagy szalmafonás rejtelmeit ismerték és készítettek belőlük hasznos eszközöket, vagy díszítő kellékeket.
A régi vidéki életben igyekeztek a megtermelt növényekből, állati termékekből fogyasztásra alkalmas élelmiszereket házilag előállítani, mint pl. túró, tejföl, vaj, hurka és kolbász, amihez eszközöket is készítettek és használtak mint
pl. sajtár, pitli, különböző darálók, őrlők, vajköpülő, mozsarak, tésztaformázók, töltők, különböző vas és cserép sütőedények, csuprok, stb. A falusi konyhák jellegzetes eszköze volt a kávépörkölő, tekerős kávédaráló, lószőr szita, kéttányéros mérleg, fényesre csiszolt mozsár és habüst, kenyérdagasztó teknő,
szakajtó kosár stb.
Sok öltözéket, terítőt készítettek lenvászonból, melyet a legtöbb háznál fellelhető varrógépen varrtak, javítottak, különleges motívumokkal díszítették a kézimunkákat, talán ezekből is rejtőzködnek még valahol.
Automata mosógép hiányában a fateknő fölé görnyedve mostak, majd mángolóval vagy faparázzsal működő vasalóval
simították ki a gyűrődéseket a ruhákból. Mind régiségnek számító eszközök.
Írásomat gondolatébresztőnek szántam,
hiszen a régiségek tárháza szinte végtelen és mindenre kitérni egy cikkben le-

hetetlenség. De az elképzelés kapcsán egyre inkább megerősít az a tudat, hogy a helyi értékek és hagyományok felvázolása, széles körben történő megismertetése fontos cél kell,
hogy legyen.
Mindenkit arra buzdítok, mentsük
meg közösen a múlt értékeit! Aki bármilyen régiséggel hozzá tud járulni egy
helyi gyűjteményhez, a Faluház nyitvatartási idejében Péteri Lőrincnél jelezze személyesen; a faluhaz@baracska.hu
e-mail címen; vagy a 22/454-054-es
telefonszámon.
Pontosítsák azt, hogy mi az ajánlati
tárgy, mikor és hol adható le vagy vehető át. Az átvételről elismervény kerül kiállításra, s kérésre a tárgyakon
feltüntetésre kerül annak adományozója.
Arról, hogy tájház, helyi múzeum
vagy emlékszoba kerül-e majd kialakításra, illetve arról, hogy a gyűjtemények elhelyezésének hol lesz a végleges helye, még nem hozott döntést
a képviselő-testület. De a gyűjtést addig is megkezdjük, s a lakosság aktivitását, a felajánlott és összegyűjtött tárgyak, régi írásos dokumentumok, pénzérmék, képek mennyiségét
ismerve lehet majd meghozni a döntést.
		
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Szeretettel várjuk
Önöket
december 9-én, 14:00 órától!
Árusításra jelentkezni lehet
személyesen a faluházban nyitva
tartási időben, vagy e-mailen a
faluhaz@gmail.com címen.

Karácsonyi vásár a Faluházban!
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VÉRADÁS
BARACSKÁN
Helyszíne:
Házasságkötő terem
Időpont:
2017. november 28.
14.00-17.30 óra
Minden régi és új véradót
szeretettel várunk!

ÉPPEN PÉNTEK
EGÉSZSÉG KLUB
- Várjuk a család apraját és nagyját!
ADJA ÁT!
A
J
L
L
HA
AKI

S ü s sünkk!,
sü s sü n

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!
Novemberi alkalmak: 3-án, 17-én, 24-én, 10 órakor
Dr. Kolumbán Ottilia

Süssünk, süssünk
édeset vagy sósat.

November 25-én,
15 órától
várjuk a süteményeket
és a készítőiket
családjukkal együtt a Faluházba.
Nevezni az élelmiszerboltokban
lehet november 22-ig.
Minden érdeklődő
süteménysütőt vár
a Nyugdíjas Klub
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KIDOBOLÓ
Egészségügy
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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: november 18, 19., december 9., 10.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: november 4., 5., 25., 26., december 16., 17.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: november 11., 12., december 2., 3.
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

IDOBOLÓ
K
Hasznos
információk
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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. 29. 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.

Lapzárta: 2017. november 27. | Várható megjelenés: 2017. december 12.

