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Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves lakost

a 2018. december 19-én, szerdán
megtartásra kerülő
KÖZSÉGI KARÁCSONYRA.
A Római Katolikus Templomban 17.00 órakor kezdődik
a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulóinak
és pedagógusainak műsora,
azt követően pedig a Faluház udvarán ízes meleg
italokkal és bejglivel várjuk Önöket.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
´´ kíván
éseredményes új esztendot
Baracska Község Önkormányzat
Képviselo-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 telefonon összehívott, november 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.
– Döntés született arról, hogy ellentmondás kerül benyújtásra egy fizetési meghagyás
ellen. A testület felhatalmazta az alpolgármestert, hogy bízzon meg ügyvédet az ellentmondás elkészítésével és annak elektronikus úton történő benyújtásával.
– Jóváhagyásra került az új tornateremhez szükséges tűzjelző berendezés létesítési engedélyes tervének elkészítésére vonatkozó ajánlat.
– Az iskolánál lévő gépjármű parkolóhely felújítására bruttó 150.000 Ft került meghatározásra. Az összeg biztosítása a költségvetési tartalékkeret terhére történt.
– A képviselő-testület elfogadta azt az árajánlatot, amely az óvodai épület felújítás utána állapotának energetikai tanúsítványa elkészítésére érkezett.
– Megerősítésre került a testület korábbi döntése, miszerint a szabadtéri színpadot a
Baracskai 1/2 hrsz-ú ingatlanon kívánja megépíteni.
Becsei Andrásné
alpolgármester
Tisztelt BARACSKAIAK!
Az időhiány és a rohanás világában
élünk. Talán az ünnepek azok, amelyek
megállót jelentenek a hétköznapokban.
Igaz, hogy az ünnepek jövetelét általában
nagy készülődés előzi meg, ami a szeretet ünnepe előtti időszakra még inkább
jellemző, de a készülődéssel járó izgalmat, fáradságot hamar elfeledteti az ünnep varázsa. Ezekben a hetekben mindenki úgy érzi, kivételes ideje van annak, hogy egy-egy ajándékkal is kifejezze szeretetét, örömet okozzon a varázslatos ünnepen. Az igazi ajándéknak azonban nem pénzben kifejezhető értéke, hanem szeretethordozó szerepe van. A legnagyobb szeretet pedig az, amikor valaki
a másik emberért adja önmagát. Ha valakinek szeretetet csempészünk az életébe,
azzal szinte csodát teremtünk. Csodát,
mint maga a karácsony. Karácsonykor az
igazi érték a családi körben történő ünneplésben, az együttlétben, a beszélgetésekben van, ami szeretetteljesebbé teszi
az ünnepet. Nagy szükségünk van ezekre az együtt töltött ünnepnapokra, hiszen
erőt meríthetünk belőle a következő időszakokra, az élet adta kihívásokra, megpróbáltatásokra.
Karácsonyt követően néhány nap és vége
az esztendőnek, elkészítjük a számvetést.
Baracska Község Önkormányzata eredményes évet tudhat maga mögött:
– 337 millió forint kormányzati támogatással, 27 millió forint önkormányza-

ti önrésszel tornatermet építettünk a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola
diákjainak.
– 84 millió forint pályázati támogatással
22 millió forint önkormányzati önrés�-

szel energetikai korszerűsítést végeztünk
a Baracskai Bóbita Óvoda épületén.
– 15 millió forint pályázati összeg és 9,5
millió forint önkormányzati önrész felhasználásával felújítottuk a Rózsa utca
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és Kertész utca útburkolatát, valamint a
Kossuth Lajos utcai járda egy szakaszát.
A felújított óvoda ünnepélyes átadása december 1-jén megtörtént, a tornaterem
ünnepélyes átadására december 19-én
kerül sor.
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében köszönetet mondok Magyarország Kormányának a tornaterem megépítéséhez nyújtott támogatásáért, Tessely Zoltán úrnak a térség
országgyűlési képviselőjének, miniszterelnöki biztosnak, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri községünk fejlődésének
lehetőségét, és elősegítette a tornaterem
megvalósítását.
Köszönetet mondok továbbá mindazon
intézményi dolgozóknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és
az önkormányzat munkáját. Köszönöm
a lakosságnak és a civil szervezeteknek a
különböző közösségi kezdeményezésekben nyújtott segítséget és aktív részvételt.
Azt kívánom MINDENKINEK, hogy a
szeretet és a vele együtt járó békesség tegye csodássá a karácsonyi ünnepeket!
Kívánom, hogy reményekkel tekinthessenek a 2019-es év felé, terveik megvalósításához legyen elég erejük és kitartásuk!
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester

Gyümölcsültetvények bejelentése: közeleg a határidô
A termőföldvédelmi törvény előírja a hatóságoknak 2018. január elsejétől a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. Így az azokat használóknak adatszolgáltatási kötelezettségük van. A bejelentéssel
érintett területnagyság alsó határa a korábbi 3000 négyzetméterről 2500 négyzetméterre módosult. A hatályos jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gazdálkodók szankciómentesen, 2018. december 31-ig a régebbi, engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeiket is bejelenthetik.
Az adatszolgáltatást az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei telepítési hatóságok felé, a 2. számú űrlapon kell teljesíteni. A telepítési hatóság Fejér megyében a Székesfehérvári Já-

rási Hivatal Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya (2481, Velence, ország út 23., telefon: 70/43624319).
Természetes személyek a bejelentéseket papír alapon, postai
úton vagy e-papíron elektronikus úton; gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. A bejelentés ingyenes.
Új ültetvény telepítési szándék esetén az 1. számú űrlapot kell
benyújtani, a már bejelentett ültetvényeket érintő változásokat a 3. számú űrlapon kell jelezni.
A részletes tájékoztató és a bejelentéshez szükséges űrlapok a
telepítési hatóságnál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal
honlapján találhatók.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
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Ó V O D A – B Ó B I TA K R Ó N I K A

Óvoda átadó ünnepségünk

Örömmel osztom meg Önökkel, hogy 2018. december 1-én
megtörtént óvodánk épületenergetikai korszerűsítésének átadó ünnepsége. Nagy izgalommal készültünk az eseményre kicsik, nagyok egyaránt. Az óvodát és a lelkünket ünnepi díszbe öltöztettük. Minden fordulópont alkalmával egy kicsit vis�szatekintünk, honnan indultunk és hová érkeztünk. Az ünnepséget az óvoda tornatermében rendeztük, a régi idők emlékére óvodatörténeti kiállítással emlékeztünk elődeinkre, az óvoda múltjára és bemutattuk jelenét óvodai életképek segítségével. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő és miniszterelnöki biztos úr is eljött átadónkra. Elmondása szerint ő is a baracskai óvodába járt, kis és
középső csoportba. Köszönöm a meghívott vendégeknek, hogy
eljöttek és velünk ünnepeltek!
Mit is adott nekünk ez beruházás: sok szép új ablakot, üde színvilágú, jól szigetelt épületet, új elektromos hálózatot, internet
hozzáférést minden csoportban, a felszerelt napelemekkel biztosítottá vált az épület energia ellátása is. A hőszivattyús rendszer kiépítésével, illetve a fan-coli egységek felszerelésével korszerűsítésre került a fűtési rendszer, nem csak télen, de a nyáron is kellemes környezetben tevékenykedhetnek majd gyermekeink. Ez a projekt hozzájárult ahhoz, hogy óvodánk méltán
viselheti a Zöld óvoda címet, amelyet 2018 szeptemberében pedagógiai munkánk elismeréseként három év időtartamra kaptunk meg.
Távlati célunk, hogy tudatos szemléletformálással az óvodáskorú gyermekek és a gyermekeken keresztül a szülőkben is kialakítsunk a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyt, a természet szépségeinek megláttatásával, a gyermekek érzékenyítése a környezeti problémák iránt,
törekedve ezzel környezetünk védelmére és a fenntarthatóságának elősegítésére. Nézetünk szerint: „Apró lépés az óvodásnak,
nagy lépés a világnak!”
Azt reméljük, hogy a hozzánk járó gyermekek és családjaik fel-

fedezik maguknak azokat a közösségteremtő erőket, hagyományokat szokásokat és újdonságokat is, amelyek erőt és hitet adnak a mai, gyakran kapaszkodók nélküli világban. Olyan emberi kapcsolatok kialakítását szeretnénk elősegíteni, melyek által mindnyájan jobbá válhatunk és gazdagodhatunk. Ezzel a
beruházással is gazdagodtunk, hiszen kedvezőbb feltételek között valósulhat meg az óvodai nevelés fő feladata, a harmonikus személyiségfejlesztés.
Átadónkat a Maci és az Alma csoportosok közös műsorával színesítettük.
A gyerekeket felkészítette: Molnárné Hőgyes Mariann óvodavezető-helyettes, Kupiné Böcsödi Ildikó, Böcz Gáborné, Mátyás Mária Melinda óvodapedagógusok.
Műsorukban népi gyermekjátékokat mutattak be, illetve Nemes Nagy Ágnes Bodzavirág című versét Balázs Árpád feldolgozásában énekes formában hallhattuk. Szólót énekelt:
Miklósi-Kovács Boglárka, Botos Alex és Kovács Enikő.

Óvodánk kiemelt feladata a tehetséggondozás, így a műsorban
kisebb korosztály is szerepelt. Műsorunk zárásaként az óvodapedagógusok három széki népdallal búcsúztak, amelyet a közönség soraiból is néhányan velünk énekeltek.
Az ünnepélyes szalagátvágás előtt a képviselő úr meggyújtotta
az első adventi gyertyát, hiszen Advent első hétvégéjén került
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sor ünnepségünkre. A gyertya fényében elcsendesedve meghallgattuk Stein Andor előadásában, Bach F-moll prelúdium
és fúga című zongoradarabját. Ezután került sor az ünnepélyes
szalagátvágásra Tessely Zoltán képviselő úr és Boriszov Zoltán
polgármester úr közreműködésével.
Köszönetet mondok magam és az óvoda dolgozóinak nevében
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak munkájukkal, hogy ez a beruházás létre jöjjön.
Úgy gondolom, hogy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen
nagy összegű támogatásban részesült Baracska község, amely
támogatásból megújulhatott egy időben az óvoda és az iskola.
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Simon Józsefné: Advent idején
Csíp a hideg, fúj a szél,
December van, itt a tél,
A kályhákban tűz zenél,
Hallgassuk meg, mit mesél…
Minden Advent idején,
Koszorúkon gyertyafényt,
Szemek tükrén: Hit, s Remény,
Gyémántként úgy látom én…
Majd eljön a Szeretet,
Örömöt hoz, s ünnepet,
Boldogok az emberek,
Senki nem ejt könnyeket…
Szív a szívhez jut közel,
Szeret, örül, átölel,
Béke lesz a világon,
Mert érkezik a Karácsony…
Minden kedves olvasónak kívánok Advent idejére nyugalmat,
békességet, jó egészséget és sok-sok szeretetet!
Áldott karácsonyi ünnepet, sikerekben gazdag 2019-es évet!
Némethné Keszthelyi Andrea
Óvodavezető

Töklámpás faragás az óvodában

Óvodánkban már több éves hagyománya
van a Töklámpás készítésnek. Az évente
megrendezett programunkon egyre nagyobb létszámban vesznek részt a családok. Az idei évben kicsinek bizonyult az

óvoda tornaterme, így az aulában is helyeztünk el asztalokat, székeket, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő körülményeket a munkálkodáshoz. Évről – évre jobb
és egyénibb ötletekkel jönnek hozzánk a
szülők, vicces és félelmetes lámpások készülnek, a kreativitásnak nincs akadálya.
Mivel az óvoda udvarán nem volt hely a
lámpásokat kiállítani, ezért a Kressz pályára vittük az elkészült, kifaragott tököket. Ez azért is volt jó, mert így mindenki
megnézhette, megcsodálhatta az összeset,
nem kellett tolakodni, furakodni. A nem
csak a gyerekek, hanem a szülők is nagyon élvezték a délutánt. A kivilágított

lámpásokat körbe állva libás mondókákat, dalokat mondtunk és énekeltünk. Az
est zárásaként sétára hívtuk a résztvevőket. Az óvodás gyermekek az általuk készített lámpásokkal. melyekben teamécses világított, indultak útnak a Faluházhoz, ahol már vártak bennünket forró teával, zsíros kenyérrel, gyümölccsel az óvodai Alapítvány és a Szülői munkaközösség tagjai. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek a jelenlétét, segítségét és munkáját, hogy ez az óvodai program ilyen zökkenőmentesen és sikeresen létrejött.
Kőszegi Szilvia óvó néni
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„Ködös Márton után enyhe telet várhatsz…”

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek megismerkedjenek a magyar
néphagyományokkal, népszokásokkal. A
néphagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek során szerzett közös élmények,
erősítik a gyermekekben a közösséghez
tartozás érzését, hozzájárulnak személyiségfejlődésükhöz. A néphagyományok
gazdag tárházából, az élményt adó, cselekvésre késztető elemeket választjuk ki.
Ilyen kihagyhatatlan esemény nálunk a
Márton nap, melyről már több éve megemlékezünk, amelyet különböző tartalommal eljátszunk a gyermekekkel.
Szent Márton nap november 11, jeles nap
a népi kalendáriumban. Ekkorra már kövérre híznak a libák, megérik az újbor a
pincékben.

Márton napjához számos időjóslás is fűződik:
• Márton olykor fehér lovon jár, tehát fel
kell készülni a havazásra.
• Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor vízben poroszkál.
• Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél.
A közmondás pedig úgy tartja, „Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át
éhezik.”
A Márton napi témahéten mind a négy
csoportban változatos tevékenységeken
keresztül ismerhették meg a gyermekek a
jeles naphoz fűződő legendát, szokásokat.
Szent Márton legendája, mely szerint
Márton a köpenyét kardjával kettévágta
és egy koldusnak adta az egyik felét, aki
maga Jézus volt, felhívja a gyermekek fi-

gyelmét a segítőkészség, jószívűség, adni
tudás fontosságára is.
Ezen héten libás játékokat játszottunk,
libás verseket, mondókákat mondogattunk, meséket hallgattunk, kukoricát
fosztottunk, melyet le is morzsoltak a
gyerekek. Sokféle, ötletes alkotás született a gyermekek keze által, amelyek a faliújságokon elhelyezve tették hangulatosabbá óvodánkat. Az üveg mécseseinket
pedig már korábban megragasztottuk, kidíszítettük, hiszen ezeket már az októberi
tökfaragáskor használatba vettük a közös
Márton napi lámpagyújtás alkalmakor.
A Maci és az Alma csoport nagyobb gyermekei közös műsorral készültek a többi
kis óvodásnak. Népviseletbe öltözött a
pásztorfiúk, lányok terelgették a libákat a
legelőre, ahol jól teletömhették a begyüket, majd a nagy tóban meg is fürösztötték őket. Amíg a „jószágok híztak, gya-

rapodtak”, addig vidám játékfűzéssel mulattatták az időt a leányok és legények. A
vígasság közben persze szemmel tartották
a ludakat, hiszen megannyi veszély (sas,
héja, farkas) leselkedett rájuk. A kis közönség is együtt énekelte a szereplőkkel a
műsorban elhangzó ismert dalokat. Végezetül egy kis pattogatott kukoricával, liba
sütivel zártuk a mulatságot. A délelőtt folyamán még sétára indultunk, hogy a gyerekek morzsolta kukoricával megetessük
Márton lúdjait. Lehetőség nyílt a közvetlen tapasztalatszerzésre a libákról, tulajdonságaikról, hangjukról, a tartásukkal kapcsolatos teendőkről. Volt azonban
olyan csoport is, akik a séta közben csak
tyúkokkal, néma kacsákkal találkozott, de
ezek az állatok sem maradtak éhesen!
Kupiné Böcsödi Ildikó
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FA LU H Á Z

Betlehem a Faluháznál

Kedves Baracskai Lakosok!
2018. december 2-án, Advent első vasárnapján, immáron másodszor állítottunk Betlehemet a Faluház előtt a Baracskai Keresztény Családok szervezésében. Sok biztatást és bátorító szót
kaptunk tavaly, és úgy tervezzük, hogy minden évben folytatjuk
ezt a szép hagyományt.
Récsei Norbert Atya 15 órakor megáldotta a Betlehemet, majd
a Baracskai Dalkör adta elő csokorba fűzve a szebbnél-szebb adventi és karácsonyi dalokból álló műsorát.
Ezúton is köszönjük, hogy felkészültek és időt szántak az Advent első vasárnapjának méltó megünneplésére.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Baracskai Önkormányzatnak, hogy biztosítja a helyet a Betlehem felállításához
a Faluház előtt, valamint Szűcs Sándornak, és Borsóné Molnár
Szilviának, hogy a díszítés egyes elemeivel hozzájárultak a munkánkhoz.
Az Adventről pár szóban:
Az advent szó jelentése: Eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit jelent: az Úr eljövetele. Ez az időszak a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnappal kezdődik, és a karácsonyt megelőző vasárnappal ér véget.

Advent első vasárnapja három esemény kezdete is egyben:
– a keresztény egyházi év
– a karácsony ünnepkör
– és természetesen az advent kezdete
Ilyenkor hívő és nem hívő ember egyaránt adventi koszorút
készít négy gyertyával, és négy vasárnap meggyújtja azokat. A
gyertyák színe hagyományosan 3 lila, és egy rózsaszín. A rózsaszín gyertyát a harmadik vasárnapon gyújtjuk meg, és az örömöt szimbolizálja.
Ez a szokás a 19-20. században született. Az adventi koszorú
ősét 1839-ben Johann Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett
el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Advent és a karácsony elsősorban Jézus születésével kapcsolatos
ünnep, akiben testet öltött az Ige, aki maga a szeretet. Az adventi időszakban lehetőségünk nyílik az elcsendesedésre. Az időnk
jobb beosztásával biztosítsunk teret az ünnepkör mélyebb megértésére és emberi kapcsolataink ápolására. Legyen ez az időszak
meghittebb az átlagos hétköznapoknál és fordítsunk figyelmet
embertársaink segítésére és megértésére.
Kívánok Önöknek és szeretteiknek áldott adventi készülődést és
békés, boldog karácsonyt!
Szőllősy Attila
Baracskai Keresztény Családok Köre
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A Baracskai Dráma Klub idei évi munkájáról
Eltelt egy újabb év és már javában készülődünk a Karácsonyra. Hosszú év volt ez
számunkra sok munkával. Megalakulásunkkor egy fiatal közösség létrehozása
volt a cél, akik a helyi közéletben aktívan
részt vesznek, előadásokat tartanak és beleilleszkednek a község kulturális életébe.
Az látszik, hogy Baracskán aktív közösségi élet van minden korosztály tekintetében, szinte minden téren. Vallási felekezetek, idősek, dalkör, hagyományőrző
társulat, iskola és óvoda. Valamennyi intézmény és civil szervezet környezetében
lelkes és aktív közösségi élet alakult ki és
a baracskai lakosok szívesen vesznek részt
az adott programokon, rendezvényeken.
Ehhez csatlakozik az a korosztály, amely
a mai önző és néha lélektelen világnak
leginkább kiszolgáltatott.
Fontosnak tartom munkám azon részét,
mellyel ezt a csapatot sikerült megszervezni, együtt tartani, majd folyamatosan
újabb és újabb célokat kitűzni eléjük abból a megfontolásból, hogy aktívan részt
vegyenek a település életében, s elvigyék,
s öregbítsék Baracska jó hírnevét. Olyan
tevékenységgel kössék le magukat, mel�lyel önmaguknak és a település lakosságának is örömet és megbecsülést vívhatnak ki. Járva-kelve a környező településeket, a városokban is azt tapasztalom,
hogy mennyire nehéz ezt a korosztályt
megszólítani és mennyi sikertelen próbálkozás tapasztalható.

A dráma oktatáson keresztül megvalósul
a tanulási készség fejlesztése, a helyes és
értelmes önkifejezés, a beszéd és a színpadi mozgás, a figyelem fejlesztése, hogy
a felnőtt világban majd könnyebben érvényesülni lehessen. Ezek a mai világban
elengedhetetlen készségek.
A Baracskai Dráma Klub előadásai az elmúlt öt év során kiemelkedő figyelmet
nyertek el Baracskán, de már elmondható az is, hogy a megyében is.
A támogatásainkból befolyt pénzből az
elmúlt időszakban mintegy 1 millió forinttal sikerült a Faluház műszaki állományát fejleszteni, új kellékeket, jelmezeket
és egyre minőségibb hátteret létrehozni,
mely az előadásaink színvonalát emeli.
Tréningeket tartottunk sok művész barátunk segítségével. Többször volt segítségünkre Andrádi Zsanett színművész,
Bácsakay Zsolt zeneszerző, Kalányos Tamás drámapedagógus.
Alapesetben 27 fővel dolgozunk, melyben a technikai segítők a jelmez és a háttérfelelősök is beletartoznak. Az idei évben is Orova Karola és Geosits Krisztina volt a tánc-, illetve az énekoktatónk,
az ő óradíjaikat Baracska Község Önkormányzata finanszírozta. Köszönjük!
A Légy jó mindhalálig c. darabunkat az
5. jubileumi alkalmunkra készítettük,
dolgoztuk át. Ez volt az első igazán sikeres előadásunk még 2014-ben és, idén
felújítva és átrendezve, átgondolva újra

István, a király c. előadás

előadtuk nagy sikerrel. Az István, a király! c. szabadtéri előadásunk augusztus
20-a alkalmából minden eddiginél több
érdeklődőt vonzott, aminek szívből örültünk és sikerült, helyben különleges élményt nyújtani a nemzeti összetartozásunk megéléséhez. Külön öröm volt számomra az összefogás, hogy sok helyi civil szervezet és intézmény segített és csatlakozott a darabhoz azért, hogy ez az előadás megvalósulhasson.
2018. évben kultúrára, községi rendezvényekre – az önkormányzat egyéb és fontos beruházásai miatt – szerényebb finanszírozás jutott. Ez egy teljesen érthető és logikus dolog, melyet kulturáltan és
megértéssel veszünk tudomásul, hisz az
iskolai- és az óvodai fejlesztések hosszú
évtizedekre biztosítják a település jövőjét.
Sok programot és rendezvényt bevállaltam év elején, és ez nagyrészt sikerült is
megoldanunk. Ebben nagy részt vállalt
ez a fiatal közösség, hiszen mind augusztus 20-át és október 23-át egy kiemelkedő rendezvénnyel, kiemelt látogatottsággal (részvétellel) sikerült megünnepelnünk.
A siker fokmérője, hogy hány érdeklődő vesz részt egy rendezvényen. Augusztus 20-án 330-340-en voltunk, október
23-án épp, hogy befértünk a házba, kb.
220-230-an voltak kíváncsiak az '56-os
önkormányzati megemlékezésre, ahol az
idén az ünnepi műsort a Baracskai Dráma Klub adta. A település lélekszámát
tekintve ezek a részvételek kitűnőnek
mondhatók, ez bizony jóval meghaladja egy városi rendezvény látogatottságát.
A Baracskai Dráma Klub darabjaival
több ízben felkeltette a Megyei Hírlap figyelmét, többször cikkeztek rólunk, ebben az évben öt alkalommal írtak cikket,
közöltek fotókat a rendezvényekről.
Több megyei település figyelt fel a Baracskai Dráma Klub előadásaira,
Martonvásár, Tordas, Ercsi meghívásának tudtunk eleget tenni 2018-ban. Sikereket értünk el, és nagy szeretettel fogadták az adott darabot a baracskaiaktól.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a társulat fiataljai csapatban működve és kellő
alázattal részt vesznek az egyéb rendezvényeken is, egyéb rendezvények előké-
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Légy jó mindhalálig
születeinek munkálataiban számítani lehet rájuk. Akár takarítás, pakolás, háttér készítésről van szó, segítőkészek. Ezt
olyan rendezvényeken is megtették mint
Falunap, Hősök Napja, Magyar Kultúra
Napja.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden munkafolyamatban részt vesz a társulat, hisz minden siker mögött rengeteg
munka van. Amíg az ember az elvégzett

Gyarapodik a
könyvállomány
a könyvtárban
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Tóth Ilona
munkájára büszke és azt alázattal mindig
képes elvégezni, addig senkit nem fenyeget az a veszély, hogy önhitté válik. Azt
tapasztalom, hogy nehéz néha megélni a
kudarcot, de nehéz néha feldolgozni a sikert is.
Szeretnénk jövőre folytatni a munkát,
tervek már készülnek és természetesen
továbbfejlődni, hogy minél színvonalasabb és szebb előadásokkal örvendez1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

K/63042
K/63043
K/63044
K/63045
K/63046
K/63047
K/63048
K/63049
K/63050
K/63051
K/63052
K/63053

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

K/63054
K/63055
K/63056
K/63057
K/63058
K/63059
K/63060
K/63061
K/63062
K/63063
K/63064
K/63065
K/63066
K/63067
K/63068
K/63069
K/63 070
K/63071
K/63072
KJ63073
K/63074
K/63075
K/63076
K/63 077
K/63078

tethessük meg Baracska község lakosságát. Köszönjük mindenkinek, aki eljött
bármelyik előadásunkra és támogatta a
munkánkat anyagilag vagy éppen egy
pár jó, biztató szóval.
Boldog, Áldott Karácsonyt kíván a Baracskai Dráma Klub csapata!
Kupi Gábor
művelődésszervező

A35
Alderman, Naomi: A hatalom (2018)
A 83
Arlidge, M. J.: Szeret, nem szeret (cop. 2018)
B 18
Balázs Ágnes: A pösze nyuszi és más történetek (cop. 2018)
M 50
Meadows, Daisy: Finci, a mókamester (2018)
R 96
Ruiz Zafón, Carlos: Lelkek labirintusa (2018)
S 18
Sári Edina: Manópauza (2018)
V 11
Vadadi Adrienn: Kockacukor lovassuli (cop. 2018)
301 M 95 Murai András: 1968 Magyarországon (2018)
943.9 F 79 Földes György: Kádár János (cop. 2018)
C 23
Clarke, Arthur C.: 2010. Második űrodisszeia (2018)
F 67
Fodor Veronika: Szentivánéji álom (2018)
F 67	Szentivánéji álom / William Shakespeare, Benjamin Britten
alapján (2018.) CD-melléklet Fodor Veronika könyvében
0 52
Orehov, Vasilij: S.T.A.L.K.E.R (2017.)
B 88
Brentano, Clemens: Mirtusz kisasszony
C 23
Clinton, Bill: Az elnök eltűnt (2018)
621 K 62 Kocsis G. István: Nikola Tesla és az univerzum titkai
E 93
Eskens, Alle: Temetni jöttünk... (2018.)
L 78
Lonsdale, Kerry: Minden, amit eltitkoltunk (2018.)
N81
Norman, Charity: Luke Livingstone titkos élete (cop. 2017)
S 92
Stilton, Tea: Szívből jövő üzenet (2018)
V74
Verne, Jules: Nemo kapitány ([2018])
W 35
Wéber Anikó: Zuhanórepülés (2018)
S 92
Stilton, Tea: A fekete tulipán nyomában (2018)
P 80
Pollard, Helen: A kis francia panzió (2018)
S 92
Stilton, Geronimo: A világ legnagyobb bűvésze (2018)
B 40
Bartos Erika: Bogyó és Babóca alszik
All
Abbott, Jeff: Bűnös vagy! (cop. 2018)
N 70
Neuhaus, Nele: Charlotte (2018)
A 60
Andrews, Mary Kay: Csajos esték (cop. 2018)
N 37
Navin, Rhiannon: Egyetlen gyermek (2018.)
S 68
Snoekstra, Anna: Hasonmás (cop. 2018)
Sz 21
Szabó T. Anna: Határ (2018)
P 69
Picoult, Jodi: Ítélet (2018.)
C 24
Cole, Sienna: Lefelé a folyón (2018)
K 38
Kepler, Lars: Lesben (2018)
A16
Accardo, Jus: Tremble (2018)
Sz 11
Szablya, Helen M.: Vasfüggöny kölnivel (2018)
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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 22., 23., 2019. január 12., 13.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: december 29., 30., 2019. január 19., 20.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: 2019. január 5., 6.,
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.

Lapzárta: 2019. január 11. | Várható megjelenés: 2019. január 24.
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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
• 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

