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Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden kedves baracskai lakost

a községi karácsonyi ünnepségre,
melyet 2017. december 22-én tartunk.
A Római Katolikus Templomban 17 órakor kezdődik
a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulóinak és
pedagógusainak műsora, utána a Faluházban kaláccsal,
forralt borral és forró teával várjuk Önöket.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikeres új esztendöt kíván

Baracska Község Önkormányzat Képviselö-testülete
A tartalomból
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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K

A november 2-án megtartott ülésen nem
volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– A települési adó felülvizsgálata a novemberi ülésre került elnapolásra.
– A szociális rendelet módosítására szavazati egyenlőség miatt nem került sor.
(A javasolt módosításra szavazott: Becsei Andrásné, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, a módosító
javaslatot nem támogatta: Csapó András,
Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András.)
– Megalkotásra került aszociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet és az a döntés született, hogy a szociális tűzifa felfűrészelés nélkül kerül kiosztásra a jogosultaknak.
– Módosításra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata és elfogadásra került egységes szerkezetbe foglalása.
– A képviselő-testület egyetértett a Kozma Ferenc Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzetének meghatározásával és felkérte a polgármestert, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve
tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját, hogy a helyi
általános iskolában 3 fő hátrányos helyzetű gyermek tanul.
– Árajánlata alapján Szilágyi Lajos baracskai vállalkozó került kiválasztásra
2017. december 1-től 2022. november
30-ig szóló időszakra a helyi belterületi
utak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatainak elvégzésére. Felhatalmazást kapott a polgármester a szolgáltatási
szerződés megkötésére.
– Elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
szóló jegyzői beszámoló.
– Testületünk hozzájárulását adta, hogy
az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójának korábban
felfüggesztett önálló aláírása joga visszaállításra kerüljön és támogatta, hogy bére
a javasolt összegre kerüljön felemelésre,
és az ebbel eredő, Baracska községre jutó
többletköltség az önkormányzat 2018.
évi költségvetésébe betervezésre kerüljön.
– A testület nem támogatta, hogy az Er-

csi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságában meghosszabbításra kerüljön Dr. Molnár Balázs baracskai lakos elnöki tisztsége. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, nemmel szavazott:
Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán
Ottilia.)
– Elfogadásra került a művelődésszervező beszámolója a 2017. Falunapi rendezvényről.
– Döntés született róla, hogy „Baracska
község közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetése 2018.” tárgyban közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az eljárás lefolytatásával – ajánlata alapján – a budapesti székhelyű Borsa Blanka Kft-t bízza meg.
– A testület elfogadta „a Kozma Ferenc
Általános Iskola tornacsarnok építése”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak tervezetét és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Batári Anett közbeszerzési szakértőt javasolta megbízni.
– Az önkormányzat és a GINGIVA Bt.
közötti, a fogorvosi feladatok ellátására

irányuló feladatellátási szerződés – az eddigi módosítások figyelembe vételével –
új szerkezetben került elfogadásra.
– Nyilatkozat került kiadásra, hogy a Baracska 680/5 hrsz-on nyilvántartott lakóház és udvar megnevezésű 1158 m2 területű ingatlan értékesítése során a képviselő-testület nem kíván élni elővásárlási jogával.
– Jóváhagyásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
– Nem került támogatásra a budapesti
székhelyű Rákóczi Szövetség kérelme.
– Elfogadásra került a Baracska, Kossuth
u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlanon kialakítandó parkoló bővítéséről
adott tájékoztató.
– Megtárgyalásra került a kajászói szülők kérelme, amely a baracskai általános
iskolába járó gyermekeik utazásával kapcsolatos. A kért nyilatkozatok beérkezését
követően a kérelmet novemberi ülésén ismételten napirendre tűzi a testület.
– Zárt ülésen személyi ügyben történt
megbeszélés.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Tisztelt Lakosság, Kedves Baracskaiak!
Díszek, fények és egyre több gyertya lángja jelzi, hogy közeleg karácsony. De mindezen külsőség csak akkor ér valamit, ha a lelkünket is fel tudjuk készíteni arra, amit
szent karácsony ünnepe jelent. Remélem, ez a szép adventi időszak az egymásra való
odafigyelésről, a megértésről, türelemről, kedvességről, a több mosolyról is szól. Mindehhez szükségünk van arra az erőre, amit a karácsonyi történetből merítünk, és az évszázadok alatt kialakult hagyományok ápolásával megőrzünk.
A karácsony a vidám családi összejövetelek ünnepe is. De ne hagyjuk, hogy anyagiassá,
gépiessé váljon. Az ajándékok mellett adjunk a szívünk melegéből is.Ne feledjük, hogy
akinek karácsony van a szívében az karácsonyt tud varázsolni maga körül is. Egyik csodálatos érzés, mikor a gyermekkori varázslatos karácsonyi emlékeket felidézzük, melyek minél régebbiek, annál szebbnek tűnnek.Tisztelettel adózzunk azoknak, akik ezt
felejthetetlenné teszik/tették számunkra.
Kívánom, hogy karácsony öröme töltse be életünket, ez a csoda ott legyen a hétköznapokban is. Akkor is, amikor kialszanak a fények és már nem díszíti karácsonyfa otthonunkat. Az igazi ajándék a szívünkből áradó szeretet, amely be kell, hogy töltse a
világot ahhoz, hogy megtaláljuk benne a helyünket és ne bizonytalanságban, félelemben kelljen élnünk.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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„Megköszönni valamit, a legegyszerûbb dolog a világon”
Sok mindent kapunk az élettől, nem feltétlenül közvetlenül, hanem akár másokon keresztül, mások által. Szüleink, rokonaink, barátaink segítsége szinte megfizethetetlen, és azok akik szeretnek minket
beérik egy köszönömmel is.
Személy szerint mindig nagyra értékeltem azokat az embereket, akik nem csak
természetesnek vették, ha kaptak valamit
az élettől, hanem arra is képesek voltak,
hogy ezért hálásak legyenek és ezt meg is
tudják köszönni.
Erre szép példát találtam Baracska helyi
újságának előző számában, a Kidoboló oldalán.
Olyan jó érzés volt olvasni Tóthné dr
Kolumbán Ottilia sorait, aki köszönetet mondott képviselőtársának Pintérné
Bernyó Piroskának 25 éves önkormányzati képviselői munkájáért, aki egyben

pedagógustársam is. Mint intézményvezető, én is sokat köszönhetek neki.
Fontos, hogy gyermekeinket már pici koruktól úgy tanítsuk, hogy nem azért kell
megköszönni a dolgokat, mert kell, hanem azért, mert az így helyes. Sokat jelent
annak, akinek megköszönnek valamit és
annak is aki ezt ki tudja mondani. Alapvető dolognak kellene lenni a családokban, a munkahelyeken, egy faluközösségben ahol élünk, hiszen addig tudunk csak
köszönetet mondaniembertársunknak,
amíg lehetőségünk van rá!
Egyben Juhász Gyula szép versével kívánok iskolánk nevében Minden kedves
Olvasónak áldott, békés,szeretetteljes Karácsonyt.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Juhász Gyula:
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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EGYHÁZ

A liturgiák rendje
a baracskai katolikus templomban
Szombat
Szerda

vasárnapi előesti szentmise 18.30-kor
18 óra páros héten szentmise, páratlan héten igeliturgia

Adventben hétfőnként reggel 6-kor hajnali szentmise (roráte)
A karácsonyi, „éjféli” szentmise 24-én, vasárnap 21 órakor lesz.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok az egyházközség nevében:
Hasap Jánosné

KÖZÖSSÉGI HÍREK

Településünk közösségi életében fontos
szerepet töltenek be azok a civil szervezetek és szerveződések, amelyek öntevékenyen jöttek létre és működnek. November hónapban 3 helyi civil szerveződés tartott olyan kulturális és szórakoztató jellegű rendezvényt, amely hozzájárult
a generációk közötti jó kapcsolatok erősítéséhez, a kultúra és a hagyományok ápolásához, átörökítéséhez.
Alpolgármesteri feladataim közé tartozik
a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, de ettől függetlenül is szívesen veszek részt rendezvényeiken, melyek sikeressége láttán mindig megerősítenek abban, hogy az erkölcsi elismerés mellett
szükséges az a természetbeni és pénzügyi
támogatás, amelyet a civil szervezetek
pályázata alapján, működésükhöz nyújt
önkormányzatunk. Tudom, látom, hogy
a támogatás csak egy része annak, amit e

civil szervezetek tagjai vállalnak és tesznek működésük, kiemelt rendezvényeik
során.
November 11-én a Néptánc Csoport
tartott táncházat a gyermekeknek és felnőtteknek. Az alaplépések begyakorlása után a tánctanárok irányításával különböző területekről származó néptáncokkal ismerkedhettek meg a résztvevők,
melyeket jókedvűen, kifáradásig gyakoroltak. A jókedvű rendezvényhez hozzájárult, az a 3 fős élő zenekar, akik többféle hangszer használatával biztosították
a változatos népzenét. A táncolás közben
veszített kalóriát, a néptánc csoport tagjai által készített édes és sós süteményekkel lehetett pótolni.
November 18-án a Dalkör rendezett zenei találkozót. 2004. évi megalakulásuk
kezdetétől néhányan kimaradtak, néhányan pedig kedvet kaptak a közös éneklés-

hez.Jelenleg 16 fős a kórus. Az évek során
több dalkörrel alakítottak ki jó kapcsolatot, s évente más-más településen tartanak találkozót. A helyi találkozók mindegyikén részt vettem, de előfordult, hogy
más településen is a meghívottak között
lehettem. A mostani találkozón a baracskaiakon kívül Nagytétény, Százhalombatta és Vál dalosai vettek részt. Sok kedves
népdalt hallottunk. Elmondhatom, hogy
az egyik legsikeresebb találkozó volt. Az
elmúlt évtől Fiskus Olga a helyi Dalkör
szakmai irányítója, aki temperamentumosabb dalokat is a repertoárra tűzött,
így a bemutatók zárásaként a felcsíki gólyás dal előadásával fergeteges hangulatot
teremtettek. A dob és egyéb népi hangszeres kíséret ez alkalommal is megmutatta jelentőségét. A találkozó végén most
sem maradt el a vendéglátás, ami a nyugdíjas klub férfi tagjai által főzött székelykáposzta, majd a dalkörös és nyugdíjas lányok, asszonyok sütötte finomságok feltálalásával és fogyasztásával vált még barátságosabbá, felejthetetlenebbé.
November 25-én a Nyugdíjas Klub
Süssünk, süssünk! felhívásával csalogatta az érdeklődőket a Faluházba. Negyedik éve, hogy sikeres ez a program, tehát már hagyománynak számít. Az alkotó kedvűek lelkes munkájának köszönhetően minden évben 20-30 édes és sós sütemény kerül arra az asztalra, melyet egy
jó ideig csak szemlélni lehet és latolgatni, hogy melyik alkotás milyen íz-varázst
rejthet. Aztán munkába lát a zsűri; ízlel,
jegyez, tanácskozik, és eredményt hirdet.
Minden alkotó megkapja jutalmát, me-
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lyek általában sütéshez kapcsolódó kellékek, szakácskönyvek. És a jelenlévők részére – miután az ízlelőbimbókat kellően
felcsigázták – elérkezik a legkellemesebb
pillanat, a kóstolás. Majd immár az ízek
garmadától, a megkóstolt mennyiségtől
eltelve jöhet a megvitatása annak, hogy
melyik milyen ízű, állagú és összetevőkből álló, kinek melyik ízlett jobban, az elkészítése milyen nehézségi fokú és költségű. Mindezektől függően receptcsere, tanácsadás-kérés következik. Az előző éviekhez hasonlóan, így történt ez most is.
Örvendetes, hogy már gluténmentes és
egyéb egészséges alapanyagú finomságok
is bekerültek a kínálatba. Másik pozitívum, hogy minden korosztály jeleskedett
a sütésben, még gyermekek is. A kellemes
délutánról távozóban meglepetésként
minden résztvevőnek egy virágzó cserepes növénnyel kedveskedett az egyik zsűritag, Pálesz Róbert vállalkozó.
Elismerésemet fejezem ki e szerveződések
vezetőinek – Dalkör: Steigervaldné Katona Erika, Néptánc csoport: Végi Péterné
Piroska, Nyugdíjas Klub: Dr. Herczeg
Józsefné Magdi – ugyanis az ő rátermettségük, jó hozzáállásuk a mozgatórugója
ezeknek az összetartó,jól működő közösségeknek. Persze a tagság összefogása, aktivitása is szükséges a tevékeny és tartalmas közösségi élet fenntartásához.
Szerencsére vannak olyan helyi vállalkozások, melyek szintén nagyra értékelik és fontosnak tartják a civil szervezetek, szerveződések működését és többnyire természetbeni támogatással járulnak hozzá egy-egy rendezvényhez. (Élelmiszer, üdítőital, tombola- és jutalomtárgy, dekoráció, virág, stb.)
Természetesen vannak más civil szervezetek is, akik sokat tesznek a helyi közösségi élet változatossága érdekében, ezekről aktualitásuk alkalmával igyekszem
mindig tájékoztatást adni.
Kívánom, hogy a 2018-as évben is eredményes és sikeres programokkal pezsdítsék, színesítsék a közösségi életet.
Ezúton is megköszönöm Lantos András
kertészmérnök úrnak azokat a facsemetéket, melyeket az ősz folyamán a falu szépítéséhez ajánlott fel és a település több
pontján kerültek elültetésre.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Köszönjük
Olvasom a Kápolnásnyéki Kisbíróban,
hogy a polgármester megint jutalmat kapott. Az utóbbi időben elég gyakran olvasható itt, ezzel is elismerik munkáját.
Lélekben örök baracskai lévén ilyenkor
mindig Boriszov Zoltánra gondolok.
Mióta is csinálja? Így jutottam el oda,
hogy te jó ég, hiszen az idén már 30 éve!
Még tanácselnökként kezdte, később polgármester lett. Nem sok hasonlóról tudok, a megyében talán 2-3 fő, aki még a
„pályán” van.
Zoltánt régóta ismerem, iskolatársam,
gyerekkori jó barátom. Ha volt miért,
mindig elismertük, megdicsértük, de ha
kellett a dorgálások, alapos fejmosások
sem maradtak el.
30 év alatt nyilván sok minden történt.
Különböző okokból többször volt mélyponton. (Hiszen mindnyájan gyarlók vagyunk, igaz? Bizony még olyanokkal is
előfordul, akik reflektorfényben élnek és
nekik pont nem illene.) Egyet azonban
biztosan tudok róla: bárhogyan is alakultak a dolgok, a falu mindig szívügye volt,
most is az és ez így lesz ezután is. Soha

nem fordult meg a fejében, hogy elhagyja
a falut, hogy nem akar többé tenni érte.
Minden nap első és utolsó gondolatai is
Baracskával kapcsolatosak. Állítom, hogy
nála jobban és többet Baracskáról, az itt
élő emberekről senki nem tud.
Szerettem, hogy képviselőségem 6-7 éve
alatt is jól együtt tudtunk működni,
irigység és rosszindulat nélkül.
Becsültem, hogy pl. lányát sem vitte el
más településre iskolába, még akkor sem,
amikor itt éppen nem a legjobban mentek a dolgok, ezzel is kitartást és példát
mutatott.
A nehéz időkben is kitartott. Szerencsére
mindig voltak mellette olyan emberek is,

akik jó szándékkal segítették, így dacolva anyagi, politikai nehézségekkel, helyi
ellenségeskedőkkel, ma is ő lehet a polgármester.
Ezúton szeretnénk a mi jutalmunkat
átadni neki: megköszönni, amit szülőfalunkért tett, megköszönni a 30 évet,
amit a közösség szolgálatában töltött,
megköszönni, hogy fiatalságát, egészségét áldozta munkájának.
Zoltán, szívből köszönjük neked!
A jövőre nézve pedig még sokkal több türelmet, kitartást és még sokkal jobb egészséget kívánunk neked!
Szeretettel:
Szmilkóné Mendege Anikó és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
MÉSZÁROS SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
együttérzésükkel gyászunkban támogattak, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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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: december 30., 31., 2018. január 20., 21., február 10., 11.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: december 16., 17., 2018. január 6., 7., 27., 28.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: december 23., 24., 2018. január 13., 14.,
február 3., 4.
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
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• 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: 2018. január 19. | Várható megjelenés: 2018. február 5.

