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

A június 28-án megtartott ülésen nem
volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselő, PIT Bizottsági elnök.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a két ülés közötti
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról szóló tájékoztató.
– Jóváhagyásra került a képviselő-testület 2018. II. félévi ülésterve, amely e lapszámban olvasható.
– Testületünk elfogadta a jegyző beszámolóját, melyet a Baracskai Polgármesteri
Hivatal 2017. évi tevékenységéről adott.
– Döntés született arról, hogy a helyi autóbusz közlekedés működtetéséhez az idei
évben is benyújtásra kerül a támogatási
kérelem.
– Elfogadásra került a Baracskai Bóbita Óvoda Honvédelmi Intézkedési Terve,
melyet jogszabályi kötelezettségének eleget téve készített el az óvodavezető.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
2018. évi költségvetésben előző évi maradványként szereplő Környezetvédelmi
Alap összegét tartalékba helyezi, felhasználásáról a későbbiekben dönt.
– Elfogadásra került Baracska Község
2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja. (A HEP
önkormányzatunk honlapján megtalálható.)
– Testületünk egyetértett az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére történő pályázati kiírással.
– Képviselő-testületünk továbbra is fenntartja a 162/2017.(V.29.) határozatában foglaltakat, miszerint az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. fenntartásához és működéséhez a tagönkormányzatok támogatása 25%-ban lakosság arányosan, 75%ban a tényleges igénybevétel alapján kerüljön meghatározásra. Felhatalmazást
kapott a polgármester, hogy a döntést
szavazatával képviselje a Kft. taggyűlésén.
– Testületünk határozatlan időre szóló
felhatalmazást adott a Fejérvíz Zrt-nek,
hogy az I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és –tisztítás-SZV (21-085811-003-00-12) víziközmű rendszerre valamint az I/2. Baracska községi vízmű-V
(11-08581-1-001-00-10)
víziközmű

rendszerre készítse el a GFT Beruházási
tervrészét, azt nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, valamint képviselje Baracska Község
Önkormányzatát a jóváhagyásra irányuló
eljárásban.
– Tekintettel az önkormányzat pénzügyi
helyzetére úgy döntött testületünk, hogy
nincs lehetősége anyagi támogatást nyújtani a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség programjaihoz.
– A faluközpontban történő biztonságos közlekedés érdekében úgy határozott
testületünk, hogy a Kossuth utcában, a
7. sz. főközlekedési út irányába haladva
jobb oldalon, a Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlannál (Polgármesteri Hivatalnál)
elhelyezett gázmérőtől az Ady Endre utcai kereszteződésig megtiltja a gépkocsival történő megállást.
– Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy a gyógyszertár előtti szabálytalan
parkolás ellenőrzésének ügyében vegye fel
a kapcsolatot a Rendőrséggel.
– Döntés született a Baracska, Vörösmarty
u. 8. szám alatti 796 hrsz-ú beépítetlen
önkormányzati ingatlan értékesítéséről.
– Utasítást kapott a polgármester, hogy a
380 hrsz-ú út végleges megszüntetésére/
megnyitására földmérőtől kérjen be árajánlatot, és készítsen előterjesztést a soron következő ülésre.
– Képviselő-testületünk
határozatban
rögzítette, hogy milyen feltételekkel járul
hozzá a Baracska, Széchenyi utcai 182/1
és 182/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő földterület cseréhez.
– A lakosság által kért forgalomlassító
küszöbök – Rákóczi utcát, Fehérvári utcát összekötő Átjáró közhöz, valamint a

Kossuth u. temető bejárathoz – elhelyezésének megvalósítását képviselő-testületünk a 2019. évi költségvetésébe lehetősége szerint betervezi.
– Döntés született arról, hogy képviselő-testületünk pályázatot nyújt be a VP619.2.1-96-4-17 kódszámú, „Az életminőség javítása és környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések”
című felhívásra. A pályázat elkészítésével,
a projektmenedzsmenti munkák elvégzésével Ferenczi-Konrád Krisztina bicskei
vállalkozó kerül megbízásra. Utasítást kapott a polgármester, hogy az 1/2 hrsz-ú
ingatlanra a kiviteli terveket készíttesse el
és terjessze a képviselő-testület elé.
– Testületünk tudomásul vette a polgármester tájékoztatását, melyet a VP619.2.1-96-4-17 Leader pályázat előkészítésére fordított tervezői díj kifizetéséről adott. Utasítást kapott a polgármester,
hogy a szerződést a soron következő ülésen mutassa be.
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mobil Tüdőgondozó és Szűrőállomás ajánlata alapján testületünk 2 alkalomra megrendeli a tüdőszűrő szolgáltatást. A napi
100.000 Ft szolgáltatási díj a 2018. évi
költségvetéséből kerül kigazdálkodásra.
– Visszavonásra került a 407 046/2018
Ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált vis maior támogatási pályázat. Utasítást kapott a polgármester, hogy a vis
maior támogatás feltételeire vonatkozó
jogszabályi anomáliák tekintetében írásban keresse meg az országgyűlési képviselőt.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata

eladásra hirdeti építési telkeit:
– Baracska, Ady E. u. 38. szám alatt (850 hrsz) 510 m2 területű, víz- és csatorna közművel ellátott, irányár 3.000.000 Ft.
– Baracska, Vörösmarty utca 8. szám alatt (796 hrsz) 623 m2 területű, víz,
csatorna és gáz közművel ellátott, irányár 3.500.000 Ft.
Érdeklődni munkaidőben a 06-22 580-180 telefonszám 1-es mellékszámán
vagy a 06-20 806-4735 mobil telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet.
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2018. II. félévi munkaterve
A képviselő-testület munkaterv szerint
július és augusztus hónapban rendes ülést
nem tart.
Ülés időpontja:
2018. szeptember 27. (csütörtök), 17 óra
Tervezett napirendi pontok:
a) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
b) Tájékoztató az önkormányzat I. félévi
költségvetésének helyzetéről
c) Helyi rendeletek felülvizsgálata (vagyonrendelet, fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló rendelet, a hulladékgazdálkodási rendelet)
d) A környezetvédelmi program kidolgozásának lehetőségeiről
e) Beszámoló a Falunapi rendezvényről
f) Döntés a Díszpolgári cím adományozásáról
g) A HÉSZ átfogó felülvizsgálatának elindítása
h) Egyebek
Ülés időpontja:
2018. október 25. (csütörtök), 17 óra
Tervezett napirendi pontok:
a) Iskolai körzethatárok véleményezése
b) A helyi önkormányzat költségvetési, a
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének közzététele a helyben szokásos módon (tudomásul vétel)
c) A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (I. fordulós tárgyalás)

d) A közterületek tisztántartásáról szóló 11/2016.(VII.29.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata,
e) A közművelődési rendelet felülvizsgálata,
f) A közterületek használatáról szóló
24/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata,
g) A lakások és nem lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
h) A filmforgatás célú közterület-használat feltételei és díjának részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
i) A követelésről lemondás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
j) A kiadások készpénzben történő teljesítése tárgyában alkotott önkormányzat
rendelet felülvizsgálata,
k) A közösségi együttélés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
l) Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíj és természetbeni juttatás meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata,
m) Az önkormányzati díjak adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálata
n) Egyebek
Ülés időpontja:
2018. november 29. (csütörtök), 17 óra
Tervezett napirendi pontok:
a) A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

b) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
c) Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi
költségvetése ¾ évi teljesítéséről
d) A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (II. fordulós tárgyalás)
e) Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
f) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
g) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
h) Az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
i) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
j) A településképi rendelet felülvizsgálata
k) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
l) A köztemető rendjéről szóló önkormányzat rendelet felülvizsgálata
m) A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
n) Egyebek
Közmeghallgatás időpontja:
2018. november 30. (péntek) 17 óra
Ülés időpontja: 2018. december 13. (csütörtök) 17.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
a) A képviselő-testület 2019. I. félévi
munkatervének elfogadása
b) Képviselői beszámolás az éves munkáról
c) Egyebek

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos válaszlevél
A 2018. április 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen utasított a képviselő-testület, hogy írásban keressem meg
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő urat, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy Baracska településen milyen módon részesülhet „minden magyar háztartás” a téli rezsicsökkentés által biztosított 12.000 Ft/háztartási támogatásban.
Mivel a lakosság részéről a támogatást
illetően továbbra is nagy az érdeklődés

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr
válaszlevelét szó szerint ismertetem:
„Tisztelettel tájékoztatom, hogy a választásokat megelőzően 2018. márciusában a
3. Orbán-kormány rendeletet hozott arról, hogy a korábban bejelentett 12.000 forint összegű, rendkívüli téli rezsicsökkentés természetesen nem csak a gáz- és távfűtéssel rendelkező állampolgárok részére jár,
hanem a fával és szénnel tüzelő állampolgárok részére is.
Engedje meg, hogy arról is tájékoztatást

nyújthassak az Ön részére, hogy az újonnan alakult 4. Orbán-kormány első döntései között szerepelhet az Ön által is felvázolt nehézség feloldása, miszerint a korábbi
kormányrendelet azokra a településekre vonatkozott, amelyek nem rendelkeznek vezetékes földgázhálózattal.
Megtisztelő türelmüket előre is megköszönve, maradok őszinte tisztelettel: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.”
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Tájékoztatás
a téli rezsicsökkentés
kiterjesztésének
elôkészítésérôl
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr válaszlevelének
megérkezését követően, az abban foglaltaknak megfelelően, a Kormány a 2018. július 27. napján tartott ülésén
további intézkedésekről döntött a téli rezsicsökkentésre
vonatkozóan.
Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértését fejezte ki azzal, hogy egyszeri természet-

Ruhabörze

beni támogatásban részesüljenek azon háztartások is, amelyek a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot
használnak fel.
A Kormány ennek érdekében megbízta a belügyminisztert azzal, hogy az önkormányzatok útján haladéktalanul
mérje fel azon lakott ingatlanok számát, amelyek korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben, a következők figyelembevételével:
– háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek összessége értendő,
– az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele,
hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült,
– a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási és darabolási költségeket.
A határozat értelmében a belügyminiszter 2018. október
31. napjáig tesz javaslatot a Kormánynak, a forrásbiztosítás módjára, tehát a tüzelőanyag rendelkezésre bocsátása
csak ezt az időpontot követően várható.
Amennyiben új információ birtokába jutunk, a helyben
szokásos módokon továbbra is tájékoztatjuk Önöket.

„Segítsen,
hogy segíthessünk!”
Tisztelt Lakosság!
A Fejér Megyei Vöröskereszt Baracskai Alapszervezete ruhabörzét kíván tartani a Faluházban. A jótékonysági célra eddig felajánlott ruhaneműket köszönettel fogadtuk.
Most azokhoz fordulunk, akiknek van még otthon olyan,
mások számára még használható, jó állapotban lévő gyermek, illetve felnőtt ruhanemű, melyre akár hely hiányában, akár más okok miatt nincs szükségük, kérjük, hogy
térítésmentesen ajánlják azt fel a Vöröskereszt részére.
A felajánlott ruhaneműket a Baracskai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben (hétfő:8.00-12.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30,
péntek 8.00-12.00) Nyitli Anita alapszervezeti titkárnál adhatják le 2018. szeptember 10-ig.
Amennyiben más időpontban kerülne sor az átadásra,
kérjük, hogy az arra vonatkozó igényt a 22/580-019-es,
vagy a 22/454-050/102 melléken szíveskedjenek egyeztetni!
A Baracskai Vöröskereszt a felajánlott adományokból
nyilvános ruhabörzét tart, melyre mindenkit szeretettel várunk a Faluházban (2471 Baracska, Kossuth
u. 37.) az alábbi időpontokban:
2018. szeptember 17. (hétfő), 15.00-18.00 óra;
2018. szeptember 18. (kedd), 9.00-11.00 óra.
Köszönettel:
Nyitli Anita
alapszervezeti titkár
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KÖNYVTÁR

Baracskai
Községi és
Ellátó Könyvtár
hírek

A Vörösmarty Fejér Megyei Könyvtárhoz tartózó ellátó könyvtárunk
egy hosszú, évekig tartó rendezési folyamat végéhez érkezett. Attól
kezdve, hogy az állományt átmenekítettük a Faluház kistermébe elkezdtük az állomány felmérését, selejtezését és a Vörösmarty Könyvtár segítségével a modernizálását
is. Mintegy 1700 példányt selejteztünk, melyek az elmúlt 30 évben elavulttá váltak fizikai, vagy tartalmi
értelemben. Ezzel egy időben 600
új könyvvel bővült az állomány és
a jövőben is folyamatosan gyarapodik a megyei könyvtár által.
Most a megújulási folyamat végén,
rendezett környezetben, friss olvasnivalóval várjuk a kedves könyvbarátokat.
Sokan kérdezik, mik a beiratkozás feltételei, kell-e fizetni. Nos,
könyvtárunkba bárki beiratkozhat, mindezt ingyenesen megteheti. Ki kell tölteni egy adatlapot és
máris könyvtári taggá válik. Lehetőség van könyvtár közi kölcsönzésre is, amennyiben a keresett könyvet itt nem sikerül megtalálni.
Jelenleg egy szűk, de modern állományunk van, melyet a következő
években több forrásból is gyarapítani szándékozunk, hogy még sok
öröme teljen benne mindenkinek,
aki betér hozzánk ide a Faluházba.
Kupi Gábor
művelődésszervező, könyvtáros
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Sz 19
T 24
H 60
943.9 N 20
F 88
W 38
W 70
790 J 21
B 90
R 76
220 J 26
B 42
K 58
M 52
B 19
N 69
T 92
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Marti, Tatjana: A vasút (cop. 2017)
Bloﬁeld, Robert: Forgass ﬁlmet 10 lépésben! (cop. 2015)
Fitzgerald, F. Scott: Meghalnék érted és más elveszett történetek
Horst, Jorn Lier: Sötét alak akció (2017)
Királyhegyi Pál: A becsület nem szégyen ([2017])
Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksege (2017)
Bartis Attila: A Vége (2017, cop. 2015)
Gáti István: Tök Magda kalandjai (2017)
Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak (2017.)
Tielmann, Christian: Berci és a nagy hó (2017)
Webb, Holly: A gazdátlan kiscica (2017)
Webb, Holly: Maszat, az elrabolt kiscica (2017)
Zalán Tibor: Bongóc kalandjai (2017)
Berg Judit: Doktor Maszat; Maszat az esőben
Simon, Béatrice: Horgolt nagyiblokkok (2018)
Haig, Matt: A lány, aki megmenti a karácsonyt (2017)
Kepes Ágnes: Siin Peti újabb kalandjai (2017)
Rigó Béla: A Mézga csalad (2017)
Safak, Elif: Éva három lánya (2017)
Gray, John: Túl Marson és Vénuszon (cop. 2017)
Learning, Barbara: Kennedy özvegye (cop. 2017)
Nagel, Susan: Mária Terézia (cop. 2017)
Királyok és királynék (ford. Kisantal Tamás, Nádori Attila)
Olaf karácsonyi kalandja
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya (cop. 2017)
Kingsbury, Karen: Karácsony Baxteréknél (cop. 2017)
Orehov, Vasilij: S.T.A.L.K.E.R (2017.)
Pilcher, Rosamunde: Nyáridő (cop. 2017)
Radnóti Miklós: Bori notesz; Abdai dokumentumok (2017)
Winslow, Shannon: Titkok és szenvedélyek (cop. 2017)
Balázs Ágnes: A beszelő kiskutya és más történetek
Kertész Erzsi: A feltaláló (cop. 2017)
Marie-Christine: A koronazatlan kiralyné (2017)
Péterfy-Novák Éva: A rózsaszín ruha (2017)
Harris, Joanne: A St. Oswald ﬁúiskola (2017)
Russell, Rachel Renée: Egy puding naplója [1.] A szekrény hése
Bödöcs Tibor: Addig se iszik (2017)
Wodehouse, Pelham Grenville: Amikor egy francia angolosan távozik
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei (2017)
Tielmann, Christian: Berci és a tisztességes verseny (2017)
Lewis, Gill: Pip és a barátság mancsa (2017)
Bartos Erika: Bogyó és Babóca énekel
Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Boehme, Julia: Bori és a szuper születésnap (2017)
Boehme, Julia: Bori és a téli vakáció (2017, cop. 2014)
Schneider, Liane: Bori utazik (2017)
Gaiman, Neil: Coraline (2017. cop. 2009)
József Attila: Csoszogi, az öreg suszter (2017)
Donaldson, Julianne: Edenbrooke örököse (2017)
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 12. (2018.)
Russell, Rachel Renée: Egy zizi naplója (2012-) 9. Szerepcsere (2017)
Lehane, Dennis: Egymásba veszve (2017)
Child, Lee: Elveszett holnap (cop. 2017)
Müller Péter: Gondviselés (2017)
Guinness world records, 2018 / főszerk. Craig Glenday
Vekerdy Tamas: Gyerekek, óvodák, iskolák (2016)
Hay, Louise L.: Gyógyítsd meg az elméd (cop. 2017)
Taube, Anna: Hercegkisasszonyok (2017)
Connelly, Victoria: Hétvége Mr. Darcyval (cop. 2017)
Nesbo, Jo: Hóember (2017)
House, Catherine: Hová ment nagypapa? (2017)
Szabó Magda: Hullámok kergetése (2017)
Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi, pici Bori
Henry, Veronica: Könyvesbolti szerelmek (cop. 2017)
Nagy György: Magyarország apróbetűs története
Frain, Irene: Marie Curie szerelmei (cop. 2017)
Weiler, Jan: Maxi iskolába megy ([2017])
Wiggs, Susan: Megtalált álmok (2017)
Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan (cop. 2016)
Brooks, Max: Minecraft (2017)
Roberts, Nora: Naplemente idején (cop. 2017)
James, Bethan: Óvodások Bibliája (cop. 2017)
Bauer Barbara: Porlik, mint a szikla (cop. 2017)
Klein, Jen: Rád hangolva (cop. 2018)
Meighörner, Jeannine: Sissi Tirolban ([2017])
Balázsy Panna: Csúcsszuper (2017)
Nesbo, Jo: Szomjúság (2017)
Trollope, Joanna: Testvérek (cop. 2017)
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…képekben

Óriásbábosok

Zoltán Erika tánciskola növendékei

Andrádi Zsanett és Egyházi Géza

A Baracskai Dalkör ismét szép dalokkal készült
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KIDOBOLÓ
Falunap

Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület
bemutatója

Abbabák

Varga Miklós

Tombolahúzás

Éppen Péntek Klub csapata

Csocsesz

Remek hangulatban teltek a falunapok
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ÉPPEN PÉNTEK!
EGÉSZSÉG KLUB

Azoknak, akik sajnos nem tudtak velünk
jönni, kis ízelítő Klubunk csapatépítő
programjának első állomásáról.
2018. július 15.: Pannonhalmán jártunk.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság 996ban alapított és azóta is működő Szent
Benedek-rendi monostor, Magyarország
egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészeti központ. Éppen július 11-én ünneplik Szent Benedek, Európa védőszentjének ünnepét.
Hagyományosan ez a testvérek beköltözésének és fogadalmának napja is. Mi ide
látogattunk el.
Megérkezésünkkor – ahogy a kapun beléptünk – elénk tárult a kolostor és az iskola hatalmas épületegyüttese. Kissé beljebb haladva csodás panoráma tárult
elénk, az alattunk elterülő település, a hegyek, termőföldek látványa szemet gyönyörködtető. Nem sok időnk maradt a
bámészkodásra, hiszen egy ünnepi szentmisén vehettünk részt, ahol jelen voltak
az „öregdiákok” is, sőt egy keresztelés élményének a részesei is lehettünk. A főapátság a Szent Márton hegyen épült.
Az altemplom és a kerengő román stílusú, a gótikus bazilika az évszázadok
során klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki. A szentmise után látogatást tettünk a monostor könyvtárába,
ahol Dr. Dejcsics Konrád atya kulturális igazgatónak hála olyan ritkaságokat is

láthattunk, ami keveseknek adatik meg.
A könyvtárban a közel 400 ezres gyűjteményben számos könyvritkaság is található. A könyvtárban őrzik Pannonhalma
Alapító Oklevelét (kiváltságlevelét), amelyet I. Domonkos érsek 1001-ben vagy
1002-ben készített. (Legkorábbi fennmaradt példánya a XIII. század elején készült. Harangtornya 55 m magas, mellette és alatta van a bejárat a bazilikába.
A könyvtárban tett látogatást követően a gimnázium ebédlőjében háromfogásos finom ebédet kaptunk. Ebéd után
Krizosztom testvér elkalauzolt bennünket a monostor arborétumába, ahol számos növényi ritkasággal találkozhattunk. Itt 1830-ban már 80 fa- és cserjefaj
volt látható. Az arborétum angol-kert jellegét Szeder Fábián alakította ki. A többszáz fa-, és cserjefaj mellett több gyógy-

növény is megtalálható. Közöttük több
különleges, az országban csak kevés helyen előforduló fajok. Sokféle énekesmadár is fészkel itt.
Arborétumi sétánkat egy nagyon kedves
teaházban fejeztük be, ahonnan kis vonattal lementünk Pannonhalma településére, ahol csodálatos, gyógynövényekkel készült fagylaltot és süteményeket
kóstolhattunk meg. A sok sétától elcsigázva, élményekkel gazdagodva és testileg-, lelkileg felfrissülve buszra szálltunk
és elindultunk haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt
a csodás, élményekkel teli napot Dr.
Kolumbán Ottilia doktornőnek és fiának, akik ezt a kirándulást megszervezték és lebonyolították.
a Klub képviseletében:
Kocsis Györgyné

Éppen péntek! klub nyári rendszeres programjai:

Éppen péntek! gyalogtúra

Éppen kétkeréken! bicikli túra

páros héten szerdán 18.30-tól
(a nagy meleg miatt), gyülekező a
játszótéren.

minden hétfőn 18 órától, gyülekező
az Áfész bolt előtt.

Éppen rockendroller!
motoros találkozó
minden kedden 18 órakor a játszótéren.

10

KIDOBOLÓ
Egészségügy

2018. augusztus

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: augusztus 18., 19., szeptember 8., 9., 29., 30.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: augusztus 25., 26., szeptember 15., 16.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: szeptember 1., 2., 22., 23.
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
Rendelési idő: hétfő: 7.00-15.00 óráig, szerda: 12.00-19.00
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

Kormányablak Martonvásár

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

Telefonszám.........................................................(22) 460-081
Nyitva tartás: hétfő 7–17 óráig, kedd 8–16 óráig, szerda
8–16 óráig, csütörtök 8–18 óráig, péntek 8–12óráig

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 Hivatal
2462 Martonvásár Budai út 1.
Titkárság telefonszámai:................(22) 569-280; (22) 795-860

Impresszum

Járási Hatósági és Gyámügyi Osztály
Szociális ügyek.....................................................(22)795-867
Egyéb hatósági ügyek...........................................(22)795-853
Gyámügyek..........................................................(22)795-858
Foglalkoztatási Osztály Ercsi.................................(25)520-750

E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13.00–18.00 óráig, csütörtökön
8.00–12.00 óráig
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefonszám ............................. (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
Lakossági Szolgáltató Irodában
Az ügyfélfogadás ideje: hétfőn: 9.00–9.30 óráig
szerdán: 9.00–9.30 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. szeptember 9. | Várható megjelenés: 2018. szeptember 20.
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