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Baracska Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

az 1956. október 23-i forradalom
és szabadságharc 62. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségre,
melyet 2018. október 23-án 16 órától tartunk a
Faluházban.
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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 szeptember 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen nem volt
jelen Boriszov Zoltán polgármester.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó egyik melléklet
módosítása.
– Jóváhagyásra került az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Kh. Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata.
– Módosításra kerültek a Kozma Ferenc
Általános Iskola tornaterem építési és a
Bóbita Óvoda felújításának építőmesteri műszaki ellenőri feladatainak ellátására szóló megbízási szerződések.
– A Széchenyi u. 35. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan elfogadásra került az érdi székhelyű Aktív Ingatlanirodával kötendő megbízási szerződés tervezete.
– A kárpátaljai magyar fiatalok 2018. évi
magyarországi táboroztatási költségeihez 20.000 Ft támogatás került jóváhagyásra.
– Elfogadásra került a 400.000 Ft+áfa
összegű árajánlat, mely a Baracska, Széchenyi utcai 200 hrsz-ú árokból lezúduló víz elvezetésére vonatkozó tanulmányterv készítésére érkezett. Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy
Németh Lóránt víziépítmény tervezővel
kösse meg a szerződést.
JEGYZÔI SOROK

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet I. 6. pontja szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok
támogatása” jogcímen egyszeri vissza nem
térítendő központi költségvetési támogatásban részesült, mely támogatással elismerték azokat a dolgozókat, akik ezen a
területen hosszú ideje pontosan, precízen
végezték szakmai munkájukat.
Gratulálok nekik!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

– Döntés született arról, hogy Önkormányzatunk csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A 2019. évi költségvetésben erre a
célra 400.000 Ft keretösszeg kerül biztosításra. A támogatásban részesített pályázok havonta 3.000-5.000 Ft közötti ös�szegű ösztöndíjban részesülhetnek. A támogatás megítélésének főbb szempontjai: az egy főre eső jövedelem, az eltartottak száma, az önfenntartás szükségessége, a fogyatékosság, az árvaság/félárvaság, az állami gondozottság/gyámoltság
ténye, valamint a szülők válása/különélése, munkanélküliség, betegség a családban, illetve a kollégiumi ellátás megléte vagy hiánya, ha felsőoktatási intézményekben tanuló testvérek pályáznak.
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházta át.
– Határozat született az „Eszközbeszerzés önkormányzati utak karbantartásához Kápolnásnyék, Vereb és Baracska községek esetében” című projekthez szükséges önrész biztosításáról és
Együttműködési Megállapodás kötéséről.
– Engedélyezésre került a Falunapi étkezési jegyek költségének kifizetése.
– Elutasítást kapott a Baracska, Széchenyi u. 14. szám alatti ingatlantulajdonos
károkozás megtérítésére vonatkozó igénye.

– Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy kérjen árajánlat a Rákóczi u.
és az Országút u. találkozásánál, valamint a Rákóczi és Petőfi utca találkozásánál lévő árkok egy szakaszának szilárd
burkolattal történő ellátására valamint
a Kiskút utcában lévő sérült szennyvíz
tisztító akna javítására.
– A játszótér felújításához szükséges homok beszerzésére 150.000 Ft keretösszeg
biztosításáról született döntés.
– Úgy döntött a képviselő-testület, hogy
2018. évben nem nyújt be LEADER pályázatot. A 2019. évi lehetőség az októberi soros ülésen kerül tárgyalásra.
– Egyebekben a 7-es főközlekedési út
melletti vízelvezető árkok állapota, valamint a Faluház rendje került megvitatásra.
– Zárt ülésen lakásbérlettel kapcsolatos
kérelmekről és kegyeleti támogatás megállapításáról tárgyalt a képviselő-testület.
Szeptember 26-án munkamegbeszélést
tartott képviselő-testületünk. A megbeszélésen nem volt jelen Boriszov Zoltán
polgármester és Tóthné Dr. Kolumbán
Ottilia képviselő.
A munkamegbeszélésen a tornaterem
építésének és az óvoda energiakorszerűsítési munkálatainak befejezésével kapcsolatos teendőkről és egyéb aktuális feladatokról folyt a tanácskozás.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Köszönet a közösségi munkáért
1993 májusában az akkor regnáló képviselő-testület azzal a céllal indította útjára a Kidoboló című önkormányzati lapot, hogy minden helyi lakos rendszeresen értesüljön
az önkormányzati munkáról, rendeletekről, döntésekről. Ennek érdekében az önkormányzat és a polgármesteri hivatal foglalkoztatottjai által minden baracskai lakóházhoz ingyenesen kerül eljuttatásra a kiadvány. Két külterületi részen önkéntesek végzik
a terjesztési feladatot. Az Annamajor utcában Veres József és házastársa Rózsika néni,
a Panoráma, a Rózsadomb és az Akácos utcában Bóné András vállalta az olvasókhoz
való eljuttatását.
Baracska Község Önkormányzata nevében ezúton köszönöm meg segítőkészségüket.
További munkájukhoz jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester
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A Váli-völgy vízrendezésérôl
2018. szeptember 27-én Bicskén került
sor arra a projektnyitó rendezvényre, ahol
megtudhattuk, hogy a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program
keretében megvalósuló „Váli-völgy vízrendezési feladataira” több mint ötmilliárd forintot fordítanak. Az európai uniós
projekt keretében megújításra kerül a
Váli-víz és a Szent László-patak medre,
védműveket és műtárgyakat készítenek,
valamint záportározókat építenek a csapadékvíz helyben tartása érdekében.
Tessely Zoltán a térség országgyűlési képviselője, a Szent László- és a Váli-völgy
területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos elmondta, hogy a Váli-víz esetében 45 éve, a Szent László-patak esetében
30 éve nem volt a teljes hosszat érintő átfogó fejlesztés. A régóta várt beruházások
összértéke 5.143 milliárd forintot tesz ki
és közel 70 ezer embert érint.
Weingartner Balázs az Innovációs és
Technológiai Minisztérium fenntart-

hatóságért felelős államtitkára elmondta, hogy a kormány 2010 óta különösen
nagy figyelmet fordít az árvízvédelemre, a nagy folyók mellett a kisebb vízfolyásokra is. Az utóbbi években több mint
200 milliárd forintot fordítottak erre a
célra, ami egymillió ember vagyonbiztonságát érintette és életminőségének javulását eredményezte. Kihangsúlyozta,
szükség van az ilyen beruházásokhoz ahhoz, hogy hazánk 2030-ra Európa öt legélhetőbb állama között legyen

Elektronikai hulladékgyûjtés
2018. október 27-én szombaton 7–10 óra között a VHG Nonprofit Kft. végez elektronikai hulladékgyűjtést, melynek helye a Baracskai Polgármesteri
Hivatal melletti üres terület.
A VHG az alábbi elektromos készülékeket veszi át:
• hűtőszekrény (egészben!), mosógép
• háztartási elektromos cikkek (kávédaráló, lemezjátszó, hajszárító, mikrohullámú sütő, porszívó stb.)
• számítógépek, monitorok
• csatlakozók, kábelek, távirányítók
• televízió (egészben!)
Egyéb hulladékok (pl. patronok, tonerek, elemek, akkumulátorok, kommunális
hulladék) nem kerülnek átvételre.
A VHG Nonprofit Kft. az e-hulladék leadásakor kéri bemutatni a lakcímkártyát!

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, hogy
a klímaváltozás nagyon komoly problémákat okoz, egyre gyakoribbak a szélsőségek, miközben a csapadékmennyiség
nem nő, hanem átstruktúrálódik. Megjegyezte, hogy a klimatikus változásokat
hagyományos módszerrel és vízgazdálkodással nem lehet kezelni, új megközelítéssel fognak a fejlesztéshez.
Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója előadásában
megjegyezte, hogy nem a víz elvezetése a
fő cél, hanem annak hasznosítás miatti
helyben tartása. Úgy történnek a mederalakítások, hogy a kisebb és nagyobb vizek is kezelhetők legyenek, és a tározókkal az egyre gyakoribb villámárvizek ellen is védekezni lehessen.
A projektnyitó rendezvény zárójaként rövid tájékoztatót adott a Váli-völgy projekt kivitelezője részéről Halmi Tamás
ügyvezető (Mészáros és Mászáros Kft.)
és a Szent László-patak projekt kivitelezője részéről Kovács Tamás Gyula vezérigazgató (Szabadics Zrt.)
Becsei Andrásné
alpolgármester

Fenti időpont előtt és után a területen hulladék lerakása TILOS!
Becsei Andrásné
alpolgármester

Fotók: http://valivolgy.ovf.hu
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„A” típusú
pályázati kiírás

„B” típusú
pályázati kiírás

Baracska Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre

Baracska Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020.
tanév első félévére vonatkozóan

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT
KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

Mindkét típusú részletes pályázati kiírás megtekinthető a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska,
Kossuth u. 29.) ügyfélfogadási időben vagy a www.baracska.hu honlapon!
Mindkét típusú pályázat benyújtásának határideje 2018. november 6.
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KÖNYVTÁR

Itt az október a nyakunkon az óra átállítás
és a hosszú esték alatt nincs is jobb, mint
egy izgalmas könyvet a kezünkbe venni.
Mint ahogy a korábbi írásomban beszámoltam róla, a könyvtár rendezés befejeződött és folyamatosan érkeznek az új
könyvek, melyeket a központi Vörömarty
könyvtártól kapunk. Érdemes élni a lehetőséggel és meglátogatni bennünket.
Íme a lista az újonnan érkezett könyvekről.
Kupi Gábor
művelődésszervező,
könyvtáros

K/59902
K/59909
K/59910
K/59916
K/59919
KJ59920
K159925
K/59959
K/59972
K/59995
K/60268
K/60269
K/60270
K/60271
K/60272
K/60273
K/60274
K/60275
K/60276
K/60277
K/60278
K/60279
K/60280
K/60281
K/60282
K/60283
K/60284
K/60285

L10
P 63
S 98
P 20
M 43
F95
T 66
F53
Sz 81
M 43
F54
T 75
M 72
N 77
M 49
F26
F91
M51
133 Sz 70
133 Sz 70
133 Sz 70
551 K 59
H 33
H 33
N 69
S 58
S 94
W 35

Läckberg, Camilla: A boszorkány (2018)
Peters, Pauline: A rubinvörös kamra ([2017])
Sutherland, Krystal: A szerelem kémiája ([2017])
Palombo, Alyssa: A velencei hegedűs (cop. 2018)
Matthews, Jason: Az árulás palotája (2018)
Furnivall, Kate: Az orosz szerető (cop. 2018)
Toon, Paige: Egy darab a szívemből (cop. 2018)
Ferrante, Elena: Nő a sötétben (2018.)
Szilvási Lajos: Riadó a tárnák felett (cop. 2018)
Matthews, Jason: Vörös veréb (2018)
Fésűs Éva: Mesebeszéd (2017)
Tóth Katalin: Szívkeringő (2017.)
Mitchell, David: Szellemírók (cop. 2017)
Niven, Jennifer: Veled teljes a világ ([2017])
McGarry, Katie: Breaking the rules (2017)
Farkas Márta: Párizsban (2017)
Frank, Anne: Anne Frank naplója (cop. 2013)
Méhes György: Szép szerelmek krónikája (cop. 2018)
Szepes Mária: Meditációk (cop. 2018)
Meditációk 1. CD-melléklet Szepes Mária könyvében
Meditációk 2. CD-melléklet Szepes Mária könyvében
Klíma I [ford. Nagyné Kasza Gabriella] (cop. 2018)
30 angol - magyar esti mese ([2018])
30 német - magyar esti mese ([2018])
Nesbo, Jo: Kísértet (2017.)
Simmons, Dan: Terror (2018)
Strohmeyer, Sarah: Menő csajok klubja (cop. 2018)
Webb, Holly: Visszatérés a titkos kertbe (2018)

KÖZÉRDEKÛ

Tisztelt Baracskaiak! Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a 7-es országút mentén,
a gyógyszertárral szembeni oldalon a fákat hetek óta vágják, szeletelik, elhordják.
(Bizonyára hideg telünk lesz…) Mivel a
terület magántulajdon, nyilván a tulajdonos megbízásából, valószínűleg az önkormányzat egyetértésével, akár elrendelésére
zajlik ez a tevékenység. A közzé nem tett
indok talán az elhanyagolt terület rendezése, a „vadon élő bokrok” visszaszorítása,
a közlekedési útvonalat veszélyeztető növényzet eltávolítása, de a természetszerető ember számára feltűnő, hogy egészséges, az úttól távol eső, hatalmas nyár- és
fűzfákat vágnak ki, miközben az út mellett a legutóbbi vihar által sújtott, elszáradó, korhadt fatörzsek még mindig a helyükön állnak.
A szóban forgó terület közvetlen szomszédjaként, baracskai lakosként, de a természetet kedvelő és tisztelő állampolgárként is szót kell emelnem ez ellen a meggondolatlan tevékenység ellen. Ez az országúttól a vasúti töltésig elterülő, vize-

nyős, vadregényes terület ugyan nem túl
nagy, mégis egyike az utolsó természetes
élőhelyeknek a Váli-víz mentén, a Vértes
és a Sárköz között húzódó élőfolyosón,
amely számos védett növény- és állatfajnak ad ideiglenes vagy állandó otthont.
Nemrég részletes indoklással javaslat készült a helyi jelentőségű természetvédelmi
védettség alá helyezésre, amelyről a képviselőtestület még nem döntött. Olyan állatfajok laknak vagy vonulnak át ezen a
puhafaligettel, tölgy-kőris-szil erdőfolttal,
nádassal és mocsárréttel tarkított mozaikos területen, mint a természetvédelem
szimbólumaként számon tartott nagy kócsag, a fokozottan védett vörös gém és a
fekete gólya. Velük együtt a fészkelő vagy
rendszeresen megfigyelt madarak közül a
dolmányos varjú, a balkáni gerle, a szajkó
és a szarka kivételével az összes madárfaj
védett, számuk meghaladja a százat. Az
országosan minden fajukra vonatkozóan
védett kétéltűek és hüllők közül 18 faj él
itt. A rovarok és egyéb ízeltlábúak felmérése hiányos, de számos ritka és védett faj

akad közöttük is: hogy leglátványosabbként csak a szarvasbogarat említsem. Az
említett védelmet javasló előterjesztésben
a természetvédelemre oktató tanösvény, a
helyi különleges élővilágot bemutató táblák, madárbarát odútelep, és egyéb ismeretterjesztő létesítmények kialakítása szerepel, amelyekre állami és uniós támogatást is lehet szerezni. Mindezt a falu lakosságának, fiataljainak és időseinek, az
iskola diákjainak tanítására és felüdülésére lenne érdemes megvalósítani.
Baracska a fővárosi agglomerációtól nem
túl messze, a terjeszkedő forgalomtól sokszor súlyosan érintve, de mégis pihentető,
szemet gyönyörködtető természeti környezetben fekszik. Becsüljük meg ezt az
adottságot, és ne pusztítsuk, hanem éljünk vele, használjuk ki saját magunk és
mások előnyére!
Dr. Korsós Zoltán
főigazgató
Magyar Természettudományi Múzeum
baracskai lakos
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Mit tegyek? Nem beszél a gyermekem!
Beszédindító foglalkozások a Pedagógiai Szakszolgálatban

Az angolszász szakirodalom szerint egy 2 éves gyermek már
birtokol legalább 50 szavas aktív szókincset vagy beszédében
alkalmaz többelemű kombinációkat (pl. pipi, enni). Persze az
általánostól lehet eltérés, hiszen minden gyermek egyéni fejlődési utat jár be, de ha elmaradást tapasztalunk, 2;5 éves kor
körül mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnunk. A
korai életkorban kiemelten fontos a mielőbbi segítségnyújtás, hiszen ekkor még az eltérések könnyebben korrigálhatók, illetve megszűntethetők. Szakszolgálatunkba egész évben érkeznek bejelentkezések a 2. életévüket betöltött, óvodába még nem járó gyermekek köréből. A beszédindító foglalkozások nevelési tanácsadás keretében hetente egyszer,
csoportos formában valósulnak meg. A gyermekek szüleikkel közösen vesznek részt a tematikusan felépített órákon. Fő
cél a beszédkedv felkeltése, a verbális kommunikáció elősegítése és a beszédértés fejlesztése, sok-sok mondókázás, éneklés és tevékenykedtetés révén. Mindemellett az egyes részfel-

adatok elősegítik a nagy- és finommozgások, a beszédképzésben résztvevő izmok, a hallási figyelem és a szociális kapcsolatok fejlődését is. Aki szeretné igénybe venni szolgáltatásunkat, bejelentkezhet személyesen intézményünknél (2462
Martonvásár, Szent László u. 24.) vagy letöltheti honlapunkról az Igénylőlap nevelési tanácsadáshoz című dokumentumot
(http://fejermepsz.hu/?page_id=1842). Az igénylőlapot postai
úton a fenti címre vagy elektronikusan az alábbi email címre kérjük eljuttatni: martonvasar@fejermepsz.hu. A bejelentkezést követően egy rövid vizsgálatra és anamnézis felvételére kerül sor, majd szükség esetén megkezdődik a terápia.
Azoknak a gyermekeknek, akik továbbra is megsegítést igényelnek, de időközben óvodába lépnek, a Szakszolgálat logopédusai a helyi intézményi keretek között biztosítják az
ellátást.
Fábián Dóra
gyógypedagógus, logopédus
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Köszönetnyilvánítás
Baumgartner Józsefnét
75. születésnapja és a
közelgő 52. házassági
évfordulójuk alkalmából
szeretettel köszönti Őt:
férje, lánya Csilla,
veje Zoli és unokái
(Krisztián, Jánoska,
Márk, Barnika).

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett Édesapánk, férjem
KUPI ISTVÁN temetésén részt
vettek, fájdalmunkban
együtt éreztek, sírjára
virágot, koszorút
helyeztek.
A gyászoló család
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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
Ingyenesen hívható „Telefontanú” ...................06-80-555-111
Központi segélyhívó:...........................................107 vagy 112
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:............................................................(22) 569-280
Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek:...................................................(22) 795-867
Hatósági ügyek:...................................................(22) 795-855
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
Gyámügyek:........................................................(22) 569-288
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Ercsiben a Fő u. 20. szám alatt....................(25) 515-617
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: nincs ügyfélfogadás

Foglakoztatási Osztály
2451 Ercsi Fő u. 34.............................................(25) 520-750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Martonvásáron a Budai út 1. szám alatt
hétfőnként és csütörtökönként 9.30–11.30-ig
Kormányablak
• 2462 Martonvásár, Budai út 1..........................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–15 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
NAV ügyintéző....................................................(22) 795-370
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 óráig,
csütörtök 8–12 és 13–17 óráig, péntek: 8–12 óráig
• 2451 Ercsi, Fő u. 27.........................................(25) 515-607
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–12 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13–18 óráig, csütörtökön 8–12 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: 9–9.30, 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
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Egészségügy
Orvosi ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő munkanap 8 óráig történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:........................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti
Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnőtt ügyelet telefonszáma:.........................(23) 365-274
Gyermek ügyelet............................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Ercsi: október 20., 21., november 10., 11.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: október 27., 28., november 17., 18.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: november 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. 19.
A kezelések telefonon egyeztetett időpont alapján történnek:
.........................................................................(30) 238-1002
Előre egyeztetett időpont nélkül az alábbi időpontokban várjuk
önöket: hétfő: 9-12, szerda: 14-17, csütörtök: 9-12

Impresszum

Fogászati ügyelet
Helye: Érd, Budai út 3., fsz 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 órától 16 óráig rendelőben, 16 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
Gyermek rendelés
Hétfő
12–13.30 óra
Kedd
10–11 óra
Szerda
13–14 óra
Csütörtök
10–11 óra
Péntek
9–10 óra

Felnőtt rendelés
13.30–16 óra
8–10 óra
14–16 óra
8–10 óra
8–9 óra

Kiegészítő vizsgálatok (vérvétel, EKG, injekciók)
Hétfő
8–10 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
körzeti és gyermek szakápoló
körzeti szakápoló
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

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 adathor
dozón a fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
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