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FOGORVOSI   ÜGYELET 
 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a fogászati ügyeleti feladat-ellátást 
Dr. Sárközy Dániel fogszakorvos 

előreláthatóan 2020. november 14. napjától látja el.  
A  fogászati ügyeleti ellátás új helyszínen fog megvalósulni, a 6500 Baja, Batthyány 
utca 11.  (Cserba Optika utcája) szám alatti rendelőben, hétvégén és ünnepnap-
okon 9.00-22.00 óra között.  
A fogászati ügyeleten történő megjelenés előtt – a jelen vírushelyzetre tekintettel – 
minden esetben szíveskedjenek előzetesen telefonon egyeztetni az alábbi telefon-
számon: 

+ 36 30/133 41 87 

 
ÉRSEKHALMA  MÚLTJA  ÉS JELENE 

 

Megjelent az ÉRSEKHALMA  MÚLTJA ÉS JELENE  című könyv.  
A járványhelyzetre tekintettel sajnos nem tudunk könyvátadó ünnepséget tartani.  
Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a könyv írójának  
Palástiné Varga Erzsébetnek, aki néhai Deli Ferenc gyűjtése nyomán a könyvet 
megírta. Köszönjük továbbá a támogatásokat, melyből a kiadás megvalósult, és a 
kiváló szerkesztési munkát, mely magas színvonalú megjelenést adott a könyvnek.  

A könyv ára: 5.000,-Ft. 
Kapható X- klubban,Szauter Gáborné Áginál     telefon: +36 70/346-0753 

 
ÜGYFÉLFOGADÁS 

   
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásában nincs változás. A hivatal bejáratánál a 
belső ajtóra csengőt helyeztünk el, kérjük szíveskedjenek csengetni és az előtérben 
minden ügyfelet kiszolgálunk.  A szájmaszk használata kötelező ! 

 
 

COVID-19 
 

A Kormány  478/2020.(XI.3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről  2020. 

november 4-én hatályba lépett.  Kérünk mindenkit az intézkedések betartására. 

 
 



 

 

SZOCIÁLIS  TŰZIFA  TÁMOGATÁS 
 
 

Szociális tűzifa támogatásra 2020. november 30-ig lehet kérelmet benyújtani.  Jöve-

delem határ: családban élőnél  57.000,-Ft/fő, egyedül élő kérelmező esetén 99.750,-

Ft.  2020. szeptember havi jövedelmet kell igazolni.  

 
PÁLYÁZATOK 

 

 
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Magyar Falu Program keretében beadott  pályázataink 
közül az alábbiak nyertek: 
 
Orvosi eszköz pályázat - támogatási összeg: 2.998.729,-Ft. 
Az eszközök beszerzésre kerültek,  elszámolás folyamatban. 
 
Közösségi Ház felújítás  -  támogatási összeg: 25.084.283,-Ft. 
2021. év tavaszán tervezzük a beruházást megkezdeni. 
Megújulnak a belső burkolatok, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok felújítása,  büfé kialakítása, új szé-
kek és asztalok beszerzése.  
 
Kalákában Erdéllyel Egyesület -  támogatási összeg:  990.000,-Ft.  
Kettő rendezvény lebonyolítása fog megvalósulni a támogatásból.  
Baja Szent László Gimnázium amatőr színjátszó csoportjának ( Rábl Színpad) előadása a lakosság 
örömére.  
„Új irányzatok a gazdálkodásban” - tapasztalat csere erdélyi kollégáinkkal.  
 
Tanyabusz pályázat  -   támogatási összeg: 14.999.942 Ft 
Toyota  Shuttle Proace busz kerül beszerzésre. 
 
Községháza  felújítás -  támogatási összeg: 29.356.248 Ft. 
A nyílászárók mellett megújulnak a belső burkolatok, a vizesblokkok, a fűtési rendszer. Az épület 
külső hőszigetelés mellett új feljárót és kerekes székes feljárót is kap. 

 
FELHÍVÁS 

 
A Magyar Vöröskereszt szervezésével 

 2020.december 2-án 8-12 óráig önkéntes véradásra van lehetőség Baján. 
Az Érsekhalmáról jelentkező önkéntes véradók szállítását  

az önkormányzatunk vállalja.  
 

Jelentkezni Bekő Csabánál lehet  november 30-ig. 
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IKSZT ÉS  KÖNYVTÁR   BEZÁRÁS  
 

Kedves  Olvasóink -  Látogatóink! 

 

A legújabb 484/2020 (11.10.) Kormányrendelet alapján  

2020. november 11-től az IKSZT-KÖNYVTÁR személyesen igénybe 

vehető szolgáltatásai további intézkedésig szünetelnek! 

 
Ha szeretnétek könyvet, egyéb dokumentumot, vagy bármilyen eddigi szolgál-

tatást igénybe venni, azt az alábbi elérhetőségeken hétfőtől-péntekig 8-16-

óráig előzetes egyeztetéssel lehet megtenni! 

Könyv illetve dokumentum átadás átvétel a  könyvtár udvarán lehetséges! 

 

 

Érdeklődés , információ :   

X klub facebook oldalán 

Eh.xklub@gmail.com e-mail címen 

06 70/ 346 0753 telefonszámon 

 

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
 
 
2020. szeptember 22. – 2020. november 11. között anyaköny-
vezettek: 
 
Születtek: Balogh Diána    (an: Lévai Csilla) 
                       Kasza Emma Anna (an. Kuffner Anett) 
 
Elhunytak: Szabó Kálmán ( 75 éves) 
 
Házasság kötés:  nem volt 
  
 


