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Önkormányzati hírek
Az április 26-án megtartott ülésen

– Szintén elfogadásra került a Közép-Du-

kozó beszámolója. A testület választ

nem volt jelen Boriszov Zoltán pol-

na Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-

kér a szolgáltatótól, hogy a Baracskán

gármester és Tóthné Dr. Kolumbán

kormányzati Társulás 2017. évi műkö-

közlekedő autóbuszok minden vonat-

Ottilia képviselő.

déséről, feladatainak ellátásáról és meg-

kozásban megfelelnek-e a műszaki és

valósulásukról szóló jelentése valamint a

környezetvédelmi előírásoknak.

Tárgyalt napirendi pontok, döntések:

Szent László Völgye Többcélú Kistérsé-

– A képviselő-testület utasította az al-

Első napirendi pontként a polgármes-

gi Társulás 2017. évi tevékenységéről szó-

polgármestert, írásban keresse meg

ter távollétével kapcsolatos intézkedé-

ló beszámolója.

Tessely Zoltán országgyűlési képvise-

sekről döntött a testület.

– Lezárásra került a Baracskai Bóbi-

lő urat és kérjen tájékoztatást arra vo-

(A napirendi pont tárgyalása után Dr.

ta Óvoda energetikai korszerűsítésének

natkozóan, hogy Baracska településen

Herczeg József képviselő távozott az

közbeszerzési eljárása. A közbeszerzési el-

milyen módon részesülhet „minden

ülésteremből.)

járás nyertese a legkedvezőbb ajánlatot

magyar háztartás” a téli rezsicsökken-

adó gárdonyi székhelyű MAVA PLAN

tés által biztosított 12.000 Ft/háztar-

– Elfogadásra került a lejárt határide-

Kft. A Kft. bruttó 97.390.256 Ft-ért vég-

tás támogatásban.

jű határozatokról és a két ülés közöt-

zi el az energetikai korszerűsítés kivite-

– Elutasításra került a Baracska, Kos-

ti fontosabb eseményekről szóló tájé-

li munkálatait. Felhatalmazást kapott a

suth u. 9. szám alatti ingatlantulajdo-

koztató.

polgármester a vállalkozói szerződés alá-

nos fűvágással kapcsolatos kérelme,

– Egyhangú igen szavazatokkal került

írására.

mivel arra nem tud erőforrást biztosí-

elfogadásra a Gárdonyi Rendőrkapi-

– Úgy határozott a testület, hogy pályá-

tani önkormányzatunk.

tányság vezetőjének beszámolója Ba-

zik az önkormányzati feladatellátást szol-

– Elfogadásra került a pénzügyi fő-

racska 2017. évi bűnügyi – közbizton-

gáló fejlesztésekre szóló kiírásra. A támo-

munkatárs írásbeli válasza, melyet Dr.

sági helyzetéről.

gatás feltételeinek figyelembe vételével a

Herczeg József képviselő úr előző ülé-

– Elfogadásra került a Vörösmar-

Templom utca felújítására kerül benyúj-

sen felvetett kérdésére adott az isko-

ty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási

tásra pályázat.

lai tornaterem beruházással, az óvodai

Szolgáltató Rendszerben végzett tevé-

– A NEAK és a Fejér Megyei Kormány-

energetikai felújítással, valamint az út-

kenységéről szóló 2017. évi beszámo-

hivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala

és járdaépítéssel kapcsolatos kiadások

lója és a Baracska településre vonatko-

szakmai észrevételére ismét módosításra

pénzügyi fedezetére vonatkozóan.

zó szakmai beszámolója.

került a Baracskai I. és II. háziorvosi kör-

– Egyebekben a tornaterem építés gé-

zetek feladatellátási szerződése.

pészeti műszaki ellenőre megbízási

programokkal, illetve színpad és han-

– Képviselő-testületünk nem fogadta el

szerződésének módosításáról, a közte-

gosítás megoldásával kapcsolatos elő-

az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészség-

rület felügyelői álláshely átminősítésé-

terjesztése azzal került elfogadásra,

ügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi

nek lehetőségéről és a polgárőrség ál-

hogy az ügy a májusi képviselő-testü-

költségvetését, mivel a jelenlegi hozzájá-

tal felvetett pályázati lehetőségről tár-

leti ülésre további pontosításokkal ke-

rulási összeg továbbra sem tartalmazza a

gyalt a képviselő-testület.

rüljön ismét napirendre.

betegforgalmi arányokat.

– Zárt ülésen lakáskérelem elutasítá-

– A képviselő-testület elfogadta az Érd

– Elfogadásra került a KNYKK Közép-

sáról született döntés.

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, va-

nyugat-magyarországi Közlekedési Köz-

Becsei Andrásné

lamint a Vál Önkormányzati Tűzoltó-

pont Zártkörűen működő Részvény-

alpolgármester

ság 2017. évi tevékenységéről szóló be-

társaság Baracska község 2017. évi he-

számolóját.

lyi közszolgáltatási tevékenységére vonat-

–A

művelődésszervező

Falunapi
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Baracska Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Baracska Lakosságát

2018. május 27-én, vasárnap 17.00 órakor

a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából
szervezett község ünnepre.
Az Emlékparkban (Baracska, Fő tér 2.)
koszorúzással egybekötve emlékezünk
az I. és a II. világháborúban elesett
baracskai hősökre.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap
Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete
szeretettel köszönti az ifjúságot és örömteli gyermekkort kíván a településen élő és nevelkedő gyermekeknek!
Aranyosi Ervin: Szeresd a gyermeked!
Szeresd a gyermeked, öleld a szívedre!
Ez az, mire vágyhat, fényre, szeretetre.
Legyél vele többet, várja közös játék!
Az együtt töltött perc, neki mind ajándék.
Ne a pénzedet költsd, többet ér egy álom!
Segíts álmodozni, hogy alkotóvá váljon.
Ne rút szabályokkal mérgezd meg életét!
Inkább tedd szabaddá két alkotó kezét!
A tudást úgy add át neki, ahogy kéri!
A bölcs a tudását kérdésekre méri.
Ne erőltess olyat, amit mások várnak,
nem kell megfelelni a gyarló világnak.
Szeresd a gyermeket szívvel, szeretettel,
lelke hadd szárnyaljon, legyen boldog ember!
Adj neki örömöt, békét, boldogságot,
hagyd neki örökül a csodaszép világot.
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Közérdekû felhívás
I. Az utóbbi időben többször is panasz érkezett önkormányzatunkhoz (mint a szolgáltatás megrendelőjéhez) a
helyi j autóbuszjáratok vezetőitől, hogy az autóbusz megállóhelyeken egyesek gyakran leállnak személygépkocsival, ezzel akadályozzák az autóbusz kijelölt helyen történő megállását és így veszélyeztetik az utazók le- és felszállásának biztonságát, valamint a menetidő betartását.
Kérjük az érintett gépjárművezetőket, szíveskedjenek a
KRESZ ide vonatkozó szabályait betartani!
Az autóbuszvezetők jelzését továbbítottuk a rendőrség illetékesei felé, kérve azt, hogy többször végezzenek ellenőrzést az adott területeken.
II. Másik probléma, ami szintén többször előfordult az
utóbbi hetekben, hogy műanyag táskába csomagolva elhullott baromfi tetemet helyeztek el a sportpálya előtti
buszmegállóhelynél lévő köztéri hulladékgyűjtőbe és a
községházai buszmegállóhelynél lévő köztéri hulladékgyűjtőbe. A köztéri hulladékgyűjtők ugyan gyakran kerülnek ürítésre, de az állati tetemnek nem ott a helye! Bűzös, ellepik a rovarok és fertőzésveszélyt hordoz! A köztéri hulladékgyűjtők az úti szemét elhelyezésére kerültek
a járdák mellé és a buszmegállókhoz! Felhívom az ilyen
igénytelen és felelőtlen elkövetők figyelmét, hogy a kistestű állati tetemeket saját ingatlanjaikon ássák el! (Jogszabály alapján – egyéb követelmények betartása mellett – évi 100 kg súlymennyiségig van rá lehetőség!)
Kérem a Tisztelt Lakosságot, amennyiben ilyen eseteket, tetteket észlelnek, közérdekből figyelmeztessék a szabálysértőt,
tettét hozzák nyilvánosságra, jelezzék a Baracskai Polgármesteri Hivatalban!
		
Becsei Andrásné
		
alpolgármester

2018. május

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete

Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének az
önkormányzati tulajdonú utakon
a jármûvek súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjérôl szóló
7/2018. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 3. § (1) bekezdésében és a 34 § (2) bekezdésében,
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ Nem lép hatályba az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelet.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.
Becsei Andrásné s.k.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
alpolgármester
jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. május 8-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyző

Június első vasárnapja:
Pedagógus nap
A jeles nap alkalmából
Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete
tisztelettel köszönti
a településen dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat!
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Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy
az EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázatban, melyet a Székesfehérvári Tankerületi Központ, mint
főpályázó konzorciumi formában három
további intézményi fenntartóval (Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Tabajdi
Református Egyházközség, Lovasberényi
Református Egyházközség) valósít meg, a
mi iskolánk is érintett, a nyertesek között
tudhatja magát két éven keresztül.
A Programról röviden: „Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik
elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma ös�szesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése. A konstrukció célja olyan
tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A
foglalkozások keretében lehetőség nyílik
olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.”
A pályázat keretében az első évben a nyári napközis programokra 2018. június 4.
hetében, június 25-től 29-ig 88 fő számára biztosítunk az 1.2.4.6. évfolyamokról ingyenes táborozást, míg 7 fő részére ingyenes bentlakásos táborozás lesz a
3.5.7. évfolyamokból.
A pályázat keretében a második évben a
nyári napközis programokra 2019. június
4. hetében, 85 fő számára biztosítunk az
1.2.4.6. évfolyamokról ingyenes táborozást, míg 8 fő részére ingyenes bentlakásos táborozás lesz a 3.5.7. évfolyamokból.
Ingyenes napközis program: A tematikus napközi programok tartalmazzák a
gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályok alapján a napi négyszeri (reggeli,
déli meleg főétkezés, tízórai, uzsonna) ét-

kezést, a szülőket többletköltség nem terheli, minden gyermek rászorultságtól függetlenül egységesen részesül étkeztetésben
a napközis program ideje alatt.
Ingyenes bentlakásos program: A tematikus bentlakásos programok tartalmazzák a gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályok alapján a napi ötszöri (reggeli,
déli meleg főétkezés, tízórai, uzsonna, vacsora) étkezés biztosítása; a szülőket többletköltség nem terheli, minden gyermek
rászorultságtól függetlenül egységesen részesül étkeztetésben a program ideje alatt.
További részletekről iskolánk hivatalos
facebook oldalán, a honlapon, valamint
levélben értesítem majd a tisztelt szülőket.

További programjaink:
2018. május 25. Gyermeknap
2018. június 13. Utolsó tanítási nap. Ballagási főpróba, Bolondballagás, Bankett
2018. június 14–15. Tanítás nélküli
munkanapok
2018. június 16. Ballagás és tanévzáró ünnepély 9 órakor
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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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: május 26., 27., június 16., 17.,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: május 12., 13., június 2., 3., 23., 24.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: május 19., 20., június 9., 10., június 30., júl. 1.
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. 19.
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

2018. május
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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.......................................................(70) 307-6674
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
•K
 özponti szám/pszichológus.............................(22) 460-023
igazgató..........................................................(20) 512-1421
• Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat...........(30) 825-4295
• Idősek nappali ellátása.....................................(30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás........................................(30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás.....................................(30) 486-6801
• Családi napközi..............................................(30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat..................................(22) 569-119

Megjelenik: havonta | Felelős kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete | Szerkesztőség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztő bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu
| Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetőség szerint elektronikus adathordozón a
fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: 2018. június 22. | Várható megjelenés: 2018. július 5.
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Bölcs Bagoly Étterem

ajánlata
Rendeljen az egész családnak
akár két pizza árából!

Megrendelésétől kb. 1 órán belül az asztalára kerül.
FŐÉTELEK
Rántott sertéskaraj Ι 1 kg (minimum 12 szelet)
Rántott csirkemell Ι 1 kg (minimum 12 szelet)
Rántott csirkecomb ﬁlé Ι 1 kg
Rántott sajt Ι 1 kg (minimum 10 db)
Párizsi szelet Ι 1 kg (minimum 12 szelet)
Bölcs Bagoly kentucky csirkeszárny Ι 1 kg
Feles rántott tál Ι 1 kg
Borzas csirkemell Ι 1 kg
Rostonsült tarja Ι 1 kg
Bölcs Bagoly BBQ oldalas Ι 1 kg
Bölcs Bagoly egészben sült csülök Ι min. 1 kg

3100 Ft
3100 Ft
2900 Ft
2900 Ft
2800 Ft
2300 Ft
3100 Ft
3400 Ft
3600 Ft
3600 Ft
3900 Ft

KÖRETEK
Hasábburgonya Ι 1 kg
Steakburgonya Ι 1 kg
Rizibizi Ι 1 kg
Párolt rizs Ι 1 kg

DESSZERTEK

990 Ft
990 Ft
590 Ft
490 Ft

Gesztenyepüré

590 Ft
590 Ft

ÜDÍTŐ ITALOK
Szénsavas (Coca Cola, Coca Cola Zéró, Fanta) Ι 1,25 l
Szűrt Sió (alma, narancs) Ι 1 l

Kérjük kártyás
ﬁzetési igényüket előre
jelezzék!
Kártyás ﬁzetés esetén
10% szerviz díjat
számolunk fel.
Rendelését a
megrendeléstől
számítva kb. 1 órán belül
házhoz szállítjuk.
Rendelését minden
nap 19 óráig leadhatja
a 06-31 785-3915
telefonszámon.
Az ár tartalmazza a
csomagolás és kiszállítás
költségét is Baracskára.
Egyéb információért
kérjük, hívja a

(csak tál rendelés mellé)

Somlói galuska

Üzletünkben,
futárunknál már
ﬁzethet bank-, ill.
SZÉP kártyával is.

500 Ft
700 Ft

06-31 785-3915
telefonszámot.

