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HÍRMONDÓ 
Megvalósuló beruházások Kunbaracson 

 

RAVATALOZÓ: A ravatalozó felújítása a Ma-

gyar Falu program keretében valósult meg 

 

A Magyar Falu Program keretében 50 év után 

újult meg 5 015 814 Ft támogatással a Rava-

talozó. Új tetőt kapott az épület és előtetővel 

bővítettük azt. Az épület belső és homlokzati 

felújítását nem tartalmazta a pályázati forrás, 

de a kivitelező részéről azt a felajánlást kap-

tuk, hogy a belső villanyszerelést és a hom-

lokzat javítását elvégzi. Ezen felül felaján-

lotta még azt is, hogy közreműködik a belső 

és homlokzati festések elvégzésében is. Ezek-

ből a homlokzati javítás megtörtént, kivite-

lező biztosította a festéket Kollár Ferenc helyi 

vállalkozó pedig a festést végezte el társa-

dalmi munkában, köszönet neki érte. Tavasz-

szal a festés is elkészült. 
 

 

KEMENCE: A kemence hivatalos átadására ápri-

lisban került sor 

Az orvosi rendelő épülete 8 millió forintból 

újult meg, ebből 4 493 539 Ft támogatást kap-

tunk, orvosi eszközök beszerzésére, bútorzat 

részleges cseréjére és az épület felújítására. 

Ezáltal az épület nyílászáróinak cseréje meg-

történt, illetve a wc blokkok korszerűsítése is 

elkészült. 

Ugyancsak a Magyar Falu Programnak kö-

szönhetően, 4,5 millió Ft támogatásból rész-

leges felújítást kapott a Polgármesteri Hi-

vatal. Elkészült a nyílászárók jelentős rész-

ének cseréje, továbbá a mosdók teljes  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: Az elmúlt két évben jelentős beruházások valósultak meg, 

illetve indultak útjára Kunbaracson. Ezeket a beruházásokat, felújításokat az önkor-

mányzat pályázati forrásokból tudta megvalósítani. 

 

 
 

SPORTPARK: A lakosság használatba vehette a LEADER forrásból felépített kültéri edzőparkot 

körű felújítása. A település önerejéből az 

épület festése is megvalósult. 

Szintén a Magyar Falu Program biztosította 

a Kossuth Lajos utca I. szakaszának jár-

daburkolatát 4 759 507 Ft értékben. Ez a 

pályázati forrás csak anyag beszerzésének 

támogatását engedte csak. A kivitelezési 

munkákat ezért csak az érintett lakóingatla-

nok tulajdonosai végezték el, vagy finanszí-

rozták a kivitelezés költségeit. Köszönjük a 

példás helytállásukat, közreműködésüket, 

amivel hozzájárultak a település építéséhez, 

szépítéséhez! 

Vidékfejlesztési LEADER forrásból épült a 

kültéri kondipark. A program keretében 

3 983 757 Ft támogatásból és 15 %-os önerő 

biztosításával valósul meg. A fejlesztéshez 

szükséges önerőt a Kunbaracsi Ifjúsági és 

Hagyományőrző Egyesület biztosította 678 

963 Ft értékben. 

A játszótér és környezetének fejlesztése 

folytatódik, jelenleg is elbírálás alatt áll egy 

6 m Ft összegű pályázatunk korszerű játszó-

eszközök telepítésére és a jelenlegi eszkö-

zök cseréjére. Kedvező elbírálás esetén te-

lepítésre kerül egy kombinált hinta, két ru-

gós játék, egy drótkötélpálya, egy jászóvár 

és egy mászóka. 

LEADER forrás felhasználásával épült a 

kültéri kemence, 2 996 772 Ft támogatás-

sal és ugyancsak 15 % önerő vállalásával. 

Ennek a fejlesztésnek az önerejét szintén a 

Kunbaracsi Ifjúsági és Hagyományőrző 

Egyesület biztosította számunkra 522 666 

Ft értékben. Köszönjük támogatásukat! 

A Magyar Falu Programból folyamatban  

van az ivartalanítási program 1,4 millió Ft 

összegben. A projekt gazdája, szervezője 

Farkas József képviselő. 

A Magyar Falu Programból jelenleg is meg-

valósítás alatt álló beruházás a Petőfi Sán-

dor utca szilárd burkolattal történő ellá-

tása 8,4 millió Ft értékben. A kiépítés meg-

valósítása folyamatban van. 
 

 

JÁTSZÓTÉR: A tervezett új eszközök között 

szerepel egy ehhez hasonló drótkötélpálya is (fotó 

a pályázatból) 

Itt azonban a jelenlegi háborús helyzet nem 

tett jót a megvalósításnak: az építőipari költ-

ségek folyamatosan emelkednek. 

A beruházások között nagyságrendben az 

óvoda energetikai megújítása volt a legje-

lentősebb 32 millió Ft támogatás felhaszná-

lásával, melyet a Bács-Kiskun Megyei Tele-

pülésfejlesztési Tanács a Terület és Telepü- 
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VIRÁGLÁDA AZ ÖNKORMÁNY-

ZAT ELŐTT: Köszönjük mindazok 

gondoskodó figyelmét, akik örökbe fo-

gadtak virágládákat és öntözik a virágo-

kat. 

folytatás az előző oldalról 

 

lésfejlesztési Operatív Programból (TOP) 

koordinált a tervezéstől a teljes pénzügyi el-

számolásig. 

Szintén TOP forrásainak felhasználásával 

önkormányzatunk elnyert 72 millió Ft tá-

mogatást csapadékvíz elvezetésére. Enge-

délyes terveket és a vízjogi létesítési enge-

délyt megkaptuk, a műszaki ellenőr kivá-

lasztásra került. 

Megyei TOP Plusz programhoz beadott pá-

lyázatunk a faluház épületének energeti-

kai megújítására 93 millió Ft támogatást 

nyert el. Az előkészítő tervezési munkála-

tok elkészültek, a következő lépés a közbe-

szerzési eljárás lebonyolítása. 

Vidékfejlesztési forrás felhasználásával a 

Tanyai infrastruktúra fejlesztési keretből je-

lenleg három tanya villamosítása van fo-

lyamatban. 

A tanyavillamosítási támogatás összege 23 

450 699 Ft. A tanya tulajdonosok által biz-

tosított önrész pedig 5 095 165 Ft. 

Önkormányzatunk bekapcsolódott az Or-

szág Fásítási Programba, melynek keret-

ében a belterületen 30 db földlabdás fát ül-

tetünk el közösségi összefogással és a     

KEFAG szakmai irányításával. 

 

A teljesség igénye nélkül igyekeztem sorba 

venni a közelmúltban megvalósult és folya-

matban lévő, valamint a tervezett települési 

beruházásokat, fejlesztéseket. 

Célunk egy élhető település megteremtése, 

az elmaradott infrastruktúra megújítása a 

gazdasági élet szereplőinek támogatása. 

 

Hegedűs Lászlóné 

alpolgármester 

 
Kunbaracsi 

Kemenceátadó 

Családi Nap 
A járványt követő kulturális élet újraindí-

tása érdekében 1 millió Ft-os Rendezvény 

pályázatot nyert településünk, amelyből si-

került két programot finanszírozni. 
 

A Falu Mikulás 2020. december 5-én érke-

zett a Faluházba. Az ünnepi gyermekműsor 

megtartására Gödény Anikót kértük fel. Az 

interaktív mesejátékba a gyerekek is aktí-

van bekapcsolódtak. Ezt követően érkezett 

meg a Mikulás, aki összesen 92 db mikulás-

csomagot osztott ki. 

Idén tavasszal elkészült a kültéri közösségi 

kemence. Ennek apropóján rendeztük meg 

a Kunbaracsi Kemenceátadó Családi Na-

pot. 

A rendezvényen megjelent dr. Mák Kornél, 

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat köz-

gyűlésének alelnöke, aki köszöntő szavai 

után községünk alpolgármesterével együtt 

átvágták a kemencét felavató szalagot. 

Az első fellépőként a Kiskun Vadászkürt 

Egyesületet köszönthettük, majd a kunbara-

csi óvodások és a Naprózsa Citerazenekar 

következett.  

A bográcsozás közben Anikó mesekuckója, 

illetve a Bács-Kiskun Meseföld mesebusza 

kötötte le a gyerekeket. 

A kemencében egész nap kiskunági lángos 

sült a kemencekészítő mester, Szűcs Sándor 

jóvoltából. 

A legjobb bográcsos ételeknek járó díjátadó 

után a jó hangulatról Gödény Anikó és 

Olasz Csaba retro műsora gondoskodott 

egészen estig, amikor megkezdődött a 

Sramli Kings mulatós műsora, amelyet egé-

szen hajnalig bál követett. A zenét a EfKa 

Partyzans zenekar biztosította. 

A tiszta Kunbaracsért 

Tisztelt Lakosság! 
 

2022. május 8-án vasárnap délelőtt a „Te-

Szedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért” programhoz csatla-

kozva szemétszedést tartottunk a települé-

sen. 
 

Az összegyűlt maroknyi csapat szépen 

megtöltötte zsákokat, így azok már nem ká-

rosították tovább környezetünket. Minden 

lelkes segítőnek köszönjük a részvételét a 

kunbaracsi utcák és a külterület egy rész-

ének hulladékmentesítésében. Jövőre is 

megszervezzük az akciót, legyen tiszta a kis 

falunk, reméljük több segítő kéz is lesz 

majd. 
 

Üdvözlettel, 

Kigyósi Krisztián és Szabó László 

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

 

 

 

ORSZÁGFÁSÍTÁS: Hegedűs Lászlóné, alpolgár-

mester, Vörös László, önkéntes és a KEFAG kép-

viselői a játszótér mellett 

 

KEMENCEÁTADÓ: dr. Mák Kornél és Hegedűs 

Lászlóné átvágja a kemenceátadó szalagot 

 

KEMENCEÁTADÓ: Gödény Anikó a gyerekeket 

szórakoztatja 
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Változások Kunbaracs lelkipásztori ellátásában 
Idén áprilistól Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-

Kecskeméti Főegyházmegye érseke úgy ha-

tározott, hogy Méntelek, Ladánybene, és 

Kunbaracs községek lelkipásztori ellátását a 

kecskeméti Szentcsalád Plébániára bízza. 
 

Földi Tibor atya betegsége miatt kérte az ad-

minisztráció teljes átvételét, a lelkipásztori 

munkában pedig erejéhez képest továbbra is 

részt fog venni. Tibor atya továbbra is a la-

dánybenei plébánián fog lakni. 

Az irodai ügyintézést (miseszándék felvétele, 

keresztelés, esküvő, temetés, egyházközségi 

hozzájárulás) Néma Attila állandó diakónus-

nál lehet kérni, akit hétfőn 15-17 óra között a 

Szentcsalád plébánián, kedden 17 és 18 óra 

között a ladánybenei könyvtárban, szerdán 

délelőtt (kb. 10 és 11 óra között) pedig a 

kunbaracsi könyvtárban, vagy pedig a 

30/018-74-74-es telefonszámon lehet el-

érni. 

 

E-mailben a plebania.ladanybene@gmail.com 

címen várjuk a kunbaracsi polgárok kérdéseit, 

véleményét, javaslatait. 

 

 

NÉMA ATTILA: diakónus 

Kunbaracson a szentmiséket ezentúl felváltva 

Hatházi Róbert, és Ivanics Zoltán atya, il-

letve, amikor lehetséges, Földi Tibor atya 

fogja bemutatni vasárnaponként 11.30-kor, 

amire mindenkit szeretettel várunk! 

fTermészetesen nem gondoljuk, hogy 

elég, ha szentmise van, vagy irodai ügye-

ket lehet intézni. Lehetőségeink szerint 

szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az 

itt lakók egyre inkább közösségnek érez-

zék magukat, büszkék lehessenek a lakó-

helyükre, és az élet nagy kérdéseire meg-

találják a választ. 

Köszönjük az Önkormányzat dolgozói-

nak a templom környékének rendben tar-

tását, csinosítását, és Fehér István mező-

őrnek a templomudvar takarításában 

nyújtott segítséget! 
 

A jó együttműködés reményében: 
 

a kecskeméti Szentcsalád Plébánia 

munkatársai 
 

A sekrestyés feladatait 

Gondos Máté teljesíti. 

 

PLÉBÁNOSOK A SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA ELŐTT: Ivanics Zoltán 

plébános és Hatházi Róbert plébános 

Megújult templomunk 
 
 

Egy időben azzal, hogy a kecskeméti Szentcsalád plébánia átvette 

Tibor atyától a lelkipásztori feladatokat a kunbaracsi Jézus szíve 

templom épülete is megújult. 

 

Templomunk új köntösben: sok év várakozást követően egységes ar-

culatot kapott kis templomunk. A templom ablakait 2 évvel ezelőtt 

sikerült kicserélni pályázati támogatással 1 millió forint értékben. A 

2022-es év tavaszán külső festést is kapott az épület, amely a kiste-

lepülési támogatás felhasználásával 900 ezer forint értékben valósult 

meg helyi festő közreműködésével. 

 

A templom főbejárata is új nyílászárót kapott. Az ajtó cseréjéhez a 

Kunbaracs Községért Alapítvány 100 000 forint támogatással járult 

hozzá. 

Doboz hírek 

 Tisztelt Lakosság! 

 

Az 2022-es évben három alkalommal 

tartottunk dobozgyűjtést, melyeknek 

eredményéről és felhasználásról az 

alábbiakban adunk tájékoztatást. 
 

Januárban a dobozgyűjtés nagyon jól si-

került, közel 4 utánfutónyi zsák gyűlt 

össze, amiért 64 000 Ft-ot kaptunk ösz-

szesen! Köszönjük Sági Dénesnek és 

Szabó Lászlónak a szállításban való se-

gítségnyújtást, köszönjük a kölcsön 

utánfutókat, és mindenkinek a szorgal-

mas gyűjtést! 

Áprilisban 25 800 Ft-tal, májusban to-

vábbi 22 250 Ft-tal gyarapodott a kun-

baracsi gyerekek kasszája. 

Május hónapban nagy örömünkre sokban tá-

mogathattuk óvodánkat! Anyák napi virágra 

6000 Ft-ot adtunk át a gyermeknapi vásárlást 

pedig összesen 58 670 Ft-tal támogattuk (az 

összegből az óvó néni által szükségesnek ítélt 

játéktárolókat, fejlesztő játékokat és egyéb já-

tékokat vásároltak). 

Köszönjük mindenkinek, aki a gyerekekre 

gondolva nem a szemétbe dobja a sörös/üdítős 

alumínium dobozokat, hanem részt vesz a kö-

zös gyűjtésben! 
 

TOVÁBBRA IS FOLYTATÓDIK A DO-

BOZGYŰJTÉS! 
 

Az alumínium sörös-és üdítős dobozokat 

gyűjtjük, lehetőleg összenyomva. Ami vasból 

készül, azokat külön kell gyűjteni (pl.Deep, 

Aranykorsó, Argus néhány típusa). 

További jó gyűjtögetést kívánunk, számítunk 

mindenki segítségére idén is! 

Reméljük, ebben az évben is sok örömet tu-

dunk szerezni településünk gyermekeinek az 

összefogás erejével! 

A mindenkori bevételt a kunbaracsi gyere-

kek és az óvoda támogatására fordítjuk. 
 

 

Üdvözlettel, 

Lestár Tamara és Kigyósi Krisztián 
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Óvodai Hírek 

2021. szeptember 1-én 15 fő gyermek kezdte meg a 2021/2022-es 

nevelési évet. 
 

Az évkezdetre sok új csoportszobai játékkal leptük meg gyermeke-

inket, melyeket felajánlások útján volt lehetőségünk beszerezni. Az 

előző nevelési évben felújított mosdót a gyermekek kedvenc tengeri 

állataival díszítettük. 

Szeptember 30. a Magyar Népmese Napja. Ez alkalomból lehetősé-

günk adódott a Faluházban népmesék, valamint a Lóca együttes elő-

adásának a megtekintésére is.  

A beszoktatási időszakot követően belevetettük magunkat a gyere-

kekkel a tanulás, tudás világába. Többek között megismerkedtünk a 

kukoricamorzsolás fortélyaival, esztétikus munkákat készítettünk, 

valamint a tökfaragás tudományát is elsajátítottuk. 
 

 

KÖNYVTÁRBAN: A Magyar Népmese Napja alkalmából látogattak el az 

ovisok a könyvtárba 

Novemberben felkerülhettek a mosdóba az utolsó kiegészítők, 

ugyanakkor elengedhetetlen kellékek: takarófüggönyök, és tartók, 

így vált teljessé a mosdók felszereltsége. 

A téli időszak beköszöntével intézményünkben is elkezdődött az 

ünnepi készülődés. Sörösdoboz pénzből vásároltunk néhány esz-

közt, melyekre az Adventi vásárra készített ajándéktárgyak elkészí-

téséhez volt szükség. A sörösdoboz gyűjtésre az idei nevelési évben 

nagy szükségünk volt, hiszen nem csak karácsonyra tudtunk néhány 

játékot vásárolni, de segítettek többek között az anyák napi virág, 

valamint a gyermeknapi esemény megszervezésében is. 
 

 

MIKULÁS NAP: Mivel mindenki jó volt, ezért mindenki kapott ajándékot 

is. 

Köszönjük szépen a falu lakosságának a gyűjtést, valamint a szer-

vezők segítségét és kiemelten a fáradhatatlan munkájukat! 

A Mikulás a szokásoknak megfelelően december 6-án érkezett hoz-

zánk és természetesen minden jó gyerek kapott ajándékcsomagot, 

amely mindenféle finomságot rejtett. Ezúton szeretném megkö-

szönni a RÖNK ABC segítségét, ugyanis mikuláskor, Húsvétkor, 

valamint gyermeknapkor is ellátták gyermekeinket rengeteg finom-

sággal, valamint év közben is gyümölccsel és harapnivalókkal ked-

veskedtek a gyermekcsoportnak! 

December 12-én egy nagycsoportos gyermek gyújtotta meg a Falu 

adventi koszorúján a harmadik gyertyát, melyet a gyermekek mű-

sora előzött meg. Az este további programjaként az adventi vásáron 

bemutatásra kerültek az intézmény dolgozói, a gyerekek és a két 

segítő szülők munkái, melyek nagy sikert arattak, összesen 38 100 

forintot gyűjtöttünk. A befolyt összeget természetesen karácsonyi 

ajándékok vásárlására fordítottuk. 

Az Adventi ablak-kalendárium 2021-ben ismét több családot moz-

gatott meg estéről estére. Ezúttal intézményünk is felkérést kapott, 

így december 13-án az óvodai öltöző ablaka borult ünnepi fénybe. 

A Jézuska idén sem késett sokat, december 21-én érkezett hozzánk, 

és igen nagy számú ajándékcsomagot rejtett a karácsonyfa alá. A 

karácsonyfát idén is a Szentkúti családnak köszönhettük, a díszítés-

ben pedig a szülők voltak segítségünkre.  

A karácsonyfa bontására a hagyományoknak megfelelően január 6-

án került sor, amely munkát ezúttal a gyerekek végezték nagy öröm-

mel. 

A téli időjárás nem alakult túl kedvezően a gyermekek szempontjá-

ból, ugyanis az igazi hógolyó-csaták idén elmaradtak, hiába festet-

tünk minden gyermekmunkára hópelyheket. Cserébe lehetőségünk 

volt a kihelyezett madáretető segítségével megfigyelni sok érdekes 

madarat, többek között egy harkályt is lencsevégre kaptunk! 

 

 

ADVENTI VÁSÁR: A bevétel az óvodát támogatta. 

A koronavírus fertőzés idén sajnos nem kerülte el intézményünket, 

január 31. - február 4. között az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet 

rendelt el. Újult erővel szaladtunk bele a februárba és egyúttal a far-

sangi készülődésbe is. Igazi busójárást néztünk felvételről a gyer-

mekekkel, dalokkal, vetélkedőkkel, jelmezekkel, vicces mondókák-

kal vártuk, hogy végre elűzhessük a telet. Február 24-én az óvodá-

ban, 26-án viszont a Vörös Kastélyban farsangi bál keretében vetet-

tünk véget a télnek. Az ott megrendezett bálon eladott tombolaje-

gyek árából lehetőségünk nyílt csoportszobai bútorok vásárlására. 

A kapott összeg nem bizonyult elégnek, ezért jókora adománnyal 

támogatta óvodánkat a Kunbaracsi Kulturális Egyesület. A két fel-

ajánlásból összesen hat szekrényt vásároltunk, melyek a tavaszi szü-

netben érkeztek meg. A bútorok helyre illesztésében és a játékok át- 
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pakolásában ismét a szülők segítségét kértük. Köszön-

jük munkájukat! 

Idén végre közönség előtt emlékezhettünk meg az 

1848/1849-es forradalom és szabadságharc kezdőnap-

jára, mely eseményre a gyermekek közül néhányan 

verssel, mindannyian pedig énekes körjátékokkal ké-

szültünk. A műsor lezárásaként lehelyeztük a gyerme-

kek által készített jelképeket az Önkormányzat épülete 

előtti emlékműhöz.  

A húsvéti tojáskeresésre a tavaszi szünet előtti utolsó 

napon, április 13-án került sor az óvoda udvarán. A hús-

véti nyuszi igen bőséges termést szórt szét nálunk, ösz-

szesen 105 db tojást rejtett el. A falu tojásfáján idén is 

képviseltette magát az intézmény, 48 db tojással járul-

tunk hozzá a játszótéri fa kreatív dekorálásához. 

Természetesen a legfontosabb húsvéti hagyomány sem 

maradt el, a fiúk nagyon ügyesen, verssel köszöntötték 

a lányokat, majd aznap minden hölgy illatosan mehetett 

haza. 

 

BALLAGÁS: Gyönyörű, virágos boltív alatt búcsúztak a 

„nagyok”. 

A tavaszi szünet után gyorsan elérkezett a Falunap, mely egyben kemence átadó 

ünnep is volt. A gyermekcsoport ezúttal tavasz témájú műsorral készült, amibe 

belecsempésztünk két kemencés verset is. 

 

 

KEMENCEAVATÓ CSALÁDI NAP: Az ovisok fellépése. 

A tavaszi fáradtság nem csak a felnőtteken, de a gyermekeken is megjelent. Erőt 

vettünk magunkon és készülni kezdtünk a következő nagy ünnepre: az anyák 

napjára! Május 9-én délelőtt az óvodába vártuk az édesanyákat, keresztanyákat 

és nagymamákat. Igazi meglepetésként szolgált, hogy minden gyermek (még a 

mini csoportosok is) szívhez szóló verssel készült, valamint tizennégy énekes 

játékot mutattunk be a meghívott vendégeknek. 

A május igazi fordulatos hónap volt, ugyanis minden hétre jutott valamilyen 

program. Május 20-án reggel kirándulni indult a csoport. Az elmúlt években 

nem volt lehetőségünk kirándulásokra menni, ezért idén igazán kiélveztük a jó 

időt, összesen 54 fővel indultunk el Nagykőrösre a Richter Safari Parkba, ahol 

állatokat etettünk, cirkuszi előadáson vettünk részt, különböző bemutatókat fi-

gyelhettünk meg, és még az óriáskerékre is felülhettünk! Egy héttel később a 

gyerekek már a gyermeknapi programot élvezhették, ahol volt zene, trambulin 

és a gyermekek kedvence: a Kinder-tojás (belső) keresés a homokozókban. A 

gyermeknapi rendezvény elhagyhatatlan eleme az udvari és a csoportszobai já-

tékeszköz frissítése. Ezúttal nem csak játékokra, de játék tárolókra is nagy szük-

ségünk volt, melyek egy része sörösdoboz finanszírozásból, másik része pedig 

fenntartói hozzájárulásból került megvásárlásra.   

Júniusban véget ért a nevelési év, melyet természetesen a ballagási és évzáró 

ünnepséggel zártunk le. A gyermekcsoportot különböző betegségek súlytották, 

de az időközben 16 főre nőtt gyermekcsoportból tíz gyermek kitartott és ismét 

színvonalas műsorral búcsúztatták a három elballagó gyermeket. 

 

Menczel Dóra 

 

 

TOJÁSFA DÍSZÍTÉS: Felnőttek egy gyerekek közösen díszítették a fát. 

Tojásfa a játszótéren 
 
 

Idén Húsvétkor is meghirdettük településünk minden lakójának a 

közösségi tojásfa díszítést. 
 

A tojásfa díszítésére végül április 14-én a délelőtti órákban került 

sor. Nagyon változatos anyagú tojások érkeztek: felkerültek a fára 

homokkal töltött horgolt tojások, elegáns, arany mintájú varrott to-

jások, színjátszó, pörgő-forgó laminált tojások, hagyományos tech-

nikával készült viaszolt, sőt a mézeskalács szakkör jóvoltából még 

mézeskalács tojások is. A díszítés remek hangulatban telt. 

Az időjárás nem kedvezett a díszítésnek. Az eső és a szél erőse meg-

tépázta a fát.  

Néhány nappal később, húsvéti tojás- és csokinyuszi vadászatra jö-

hettek a gyerekek a játszótérre. 

 
Kenderesi Ilona 
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Kisközösségek és civil szervezetek Nemez és mézeskalács 

szakkör 
Még a járványhelyzet sűrűjében indí-

totta útjának a Nemzeti Művelődési Inté-

zet (NMI) aSzakkör sorozatát. A cél, 

hogy a járványügyi szabályokat betartva 

5 ember együtt kézműveskedjen. 

Az országban minden település pályázha-

tott különböző szakkörök elindítására. Öt 

lehetőség közül lehetett választani: 

gyöngyfűzés, csipkeverés, hímzés, kosár-

fonás, nemezelés és mézeskalács készítés. 
Öt fő részvételéig az NMI biztosította az 

alapanyagokat a résztvevők számára. 

Mi is bekapcsolódtunk a felhívásba, mert a 

kosárfonás többeket is érdekelt. Sajnos 

mire a kérelmünk beérkezett kimerült ez a 

lehetőség. 

Ezért végül a nemez szakkör indítása mel-

lett döntöttünk. Mivel településünk úgyne-

vezett közösségi színtérként működteti a 

Faluházat – ami az állam által elvárt kultu-

rális szolgáltatás legegyszerűbb módja – 

csak egyetlen szakkör indítására lett volna 

lehetőségünk. Ennek ellenére mégis sike-

rült még a mézeskalács szakkört is idehozni 

– ha már a kosárfonás nem sikerült... 

Gyenge kezdés után a szakkörök nagy nép-

szerűségre tettek szert, főleg a gyerekek kö-

rében. Nagy segítséget jelentenek a felnőtt 

résztvevők a gyerekek pásztorolásában és 

természetesen a rendrakásban. 

A kunbaracsi szakkörök augusztusban feje-

ződnek be egy közös kiállítással. 

A nagy sikerre való tekintettel új szakágak 

csatlakoznak a korábbiakhoz, amelyekre 

már most be lehet adni a jelentkezéseket: 

a tojásfestés táji sajátosságai, bútorfes-

tés, csuhé, éremgyűjtés, gyertyakészítés, 

kötés gyönggyel, makramé, papírfonás, 

quilling. 

Kenderesi Ilona 

Összetartozásunk tüze 

Ismét fellobbantak több földrész nagyon 

sok országának településein, közösségeiben 

egyszerre, 

a Nemzeti Összetartozás Napján, 

június 4-én az összetartozásunkat is szim-

bolizáló lángok. 
 

 

Naprózsa  

citerazenekar 

Zenekarunk egészen új, 2019 decemberé-

ben alakult. Sajnos a kialakult járvány-

helyzet nem kedvezett sem a gyakorlásnak, 

sem a fellépéseknek. Ennek ellenére folya-

matosan fejlődünk, tanulunk és egyre több 

fellépésünk is van. 

A tavalyi évben csak a harmadik adventi gyer-

tyagyújtást követően mutatkozhattunk be a falu 

lakosságának. A decemberi templomi fellépé-

sünket lehetetlenné tették a járványügyi előírá-

sok és az egyházmegye döntése. 

A tavaszi időszakban azonban megsokszoro-

zódtak a fellépési lehetőségek. Új dalcsokrunk-

kal először a kunbaracsi Kemenceátadó Csa-

ládi Napon mutatkoztunk be – most először 

színpadon. 

Meghívtak bennünket a május 1-i Retro majá-

lisra Ladánybenére, ahol megtudhattuk, hogy 

szinte bármilyen körülmények között fel tu-

dunk lépni – még dübörgő motorosok között is. 

Még a tavaszi, anyák napi repertoárunkkal lép-

tünk fel Kecskeméten a Platán Integrál Szociá-

lis Intézményben. Megható volt köszönteni az 

időseket, akik a vírus helyzet miatt most fogad-

hattak először „hivatalos” látogatókat. 

Eddigi fellépéseink csúcsa a kecskeméti Hun-

garikum Fesztivál Citera Ünnepe volt, ahol a 

térség citerazenekarai közül elsőként álltunk 

színpadra. 

A gyakorlásunkat nyáron egy intenzív, két na-

pos táborral erősítjük meg. Új dalcsokorral elő-

ször a kecskeméti Hírös Héten mutatkozunk 

majd be augusztus 26-án. 

 

 

KEMENCEÁTADÓ CSALÁDI NAP: A Naprózsa 

első komoly bemutatkozása anyák napi dalcsokor-

ral 

 

NEMEZ SZAKKÖR: Az egyik leghálásabb fel-

adat nemezlabdát készíteni. Egyszerű és minden-

kinek sikerül 

 

MÉZESKALÁCS SZAKKÖR: A terülő mázas és 

húzott technikával díszített mézeskalács szak-

körre szép számmal jelentek meg résztvevők 

 

 

A FELLÉPŐ ZENEKAR TAGJAI: Szabó 

Dóra, Kigyósi Laura, Lázár Amarilla, Lendér-

Ribár Andrea (zenekarvezető) Szentkúti Eszter, 

Németh Klaudia, Kenderesi Ilona. Ének: 

Lendér-Ribár Lilla és Barbara 
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Néhány szó a Két Madár Műhelyről 
A Két Madár Műhely Egyesület közel öt 

éve működik Kunbaracson. Elsősorban 

kisközösség szervezésével és a környezeti 

értékek feltárásával foglalkozik. 

Egyesületünk szervezi a havi 

rendszeresség- 

gel összegyűlő Kunbaracsi 

Egészségklubot, ahol vegetárius ételeket 

készítünk közösen a Faluház konyhájában. 

A tevékenségünk egyre több figyelmet kap, 

így jelent meg rólunk újságcikk a Petőfi né-

pében, Bács-Kiskun megye hivatalos 

oldalán, a Szeretlek Bács-Kiskun oldalon. 

Kitelepül-tünk a májusban Kecskeméten 

megrendezett 15. Helyi termék ünnepre is, 

ahol közel 100 adag vegetárius finomságot 

kóstoltattunk. Az idei évben gasztronómiai 

körutazásra indultunk a világban. Péntek 

esténként egy- egy ország jellegzetes ízvilá-  

gát, legismertebb ételeit igyekeztünk elké-

szíteni. Így sorra került az USA, Anglia és 

Délkelet-Ázsia konyhaművészete. A rövid 

nyári szünet előtt júliusban Franciaország 

vegetárius ételeiből állítunk össze egy me-

nüt. 

A Két Madár Műhely alapszabály szerinti 

másik fontos tevékenysége és célkitűzése a 

természeti környezet megismerése, 

értékeinek bemutatása. Ehhez kapcsolódik a 

108 lépés Kunbaracson sorozatunk, ahol 

hónapról hónapra mutatjuk be a település 

flórakincsét. 

Idén először szerveztünk szemétgyűjtést a 

védett és egyedülálló kunbaracsi 

tölgyesben, amelyen a Kiskunsági Nemzeti 

Park munka-társa is részt vett. 

Az akció eredményesen zárut az őszi 

időszak-ban még egyszer szeretnénk 

megismételni A nemzeti park felajánlása-  

 

KUNBARACSI EGÉSZSÉGKLUB: Egy 

pillanatkép a menüsorból – Újragondolt Amerika 

ként tölgyfa- és nyírfa csemetéket kaptunk. 

Egy nyírfát elültettünk az Önkormányzat és a 

Faluház között található elhanyagolt 

mintakertbe. Terveink között szerepel egy 

helyi flórát bemutató kert kialakítása ezen a 

területen. 

 

Kenderesi Ilona 

az egyesület elnöke 

 

A KUNBARACSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM: Friss festést kapott a templom 

és az ablakok cseréjét követően idén a bejárati ajtót is sikerült lecserélni 

Kunbaracs Községért Alapítvány 

Az alapítvány az elmúlt években az 1%-os SZJA felajánlásokból 

az alábbi támogatásban részesült: 

 
2017 évben 21.428,- Ft 

2018 évben 24.306,- Ft 

2019 évben 28.400,- Ft 

2020 évben 22.180,- Ft 

2021 évben 10.755,- Ft. 

 

2018-ban a Harangtorony felújítását 200.000,- Ft-al támogatta az ala-

pítvány, a fennmaradó több mint 400.000,- Ft fedezete magánadomány-

ból származott. 

 

2022-ben a templom bejárati ajtó cseréjét 100.000,- Ft-al támogatta 

alapítványunk. 

Szabó István 

a kuratórium elnöke 

Kunbaracsi retro búcsú 
Csak az emlékezetünkre hagyatkozhatunk, 

ha szeretnénk eldönteni mikor is volt utol-

jára búcsú Kunbaracson. Az biztos, hogy 

nagyon régen. 

Nemcsak a helyi lakosokban, de a korábban 

ide települt árusokban és körhintásokban is 

újra és újra felmerült, hogy milyen jó lenne 

újra búcsú Kunbaracson. 

Plusz lendületet adott, hogy a templomunkba 

új plébánosok érkeztek. Sajnos most még 

nem sikerült a templomi búcsú hagyományát 

felelevenítenünk, de reméljük, hogy jövőre 

az atyák teljes támogatása mellett sikerül 

megvalósítani a templomi körmenetet is 

júniusban. 

A focipályához június 19-én már minden 

árus megérkezett a körhinta mellé. Helyiek 

gondoskodtak az igazi vásári cukorkákról, a 

szervezők pedig málnaszörppel kínálták a 

vendégeket. Köszönet Major Zoltánnak, aki 

halászlével kínálta a körhintásokat. 

A kicsik felülhettek a körhintára, népszerű 

volt a célba dobálás is. Kicsik és nagyok 

együtt rúgták a focilabdát 16 órától. A ven-

dégsereg csak az esti órákban tért haza. 

Lehet, hogy korábban nagyobb számokban 

gondolkodhattunk, ez azonban egy új kez-

det és a hangsúly most az elinduláson, a kö-

zösségi szervezésen van. 

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk! 

 

BÚCSÚ: Retró körhinta a focipálya mellett 

Kenderesi Ilona 
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Élménybeszámoló egy szakmai kirándulásról 
A Közkincs műhely keretében a Hírös Agóra Kulturális és Ifjú-

sági Központ az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel 

közösen Látóút szakmai tanulmányi utat szervezett, melynek úti-

célja az Eger melletti Noszvaj volt.  

A Látóút, illetve a Közművelődés és településfejlesztés című prog-

ramok keretében 21 közművelődési, önkormányzati területen dol-

gozó munkatárs körében Noszvajra utaztunk kétnapos tanulmányi 

kirándulásra. A program fő célja a tapasztalatszerzés, az ottani jó 

példák elsajátítása volt. 

Noszvajon Szabó Péter Polgármester úr, Sike Edit vidékfejlesztési 

referens, valamint Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referens fo-

gadtak minket a Tündérkert Hotel konferenciatermében. Előadása-

ikból megismerhettük a települést önkormányzati szemszögből, be-

mutatásra került a helyi termelői piac működése, valamint betekin-

tést nyertünk a kulturális alapú gazdaságfejlesztésbe. Ámulva hall-

gattuk az előadókat a mindössze 1900 fős településről, hogy hogyan 

is emelik napról napra a kulturális és gazdasági színvonalat Noszvaj 

közösségében. 

Az ebédet követően Tátrai Vanda Szerelmes Meseútján vettünk 

részt. Egy titkos térkép segítségével 10 meseládát néztünk meg a 

település legromantikusabb helyein. Ezt követően visszatértünk a 

szállásra, ahol vacsoráztunk, majd este ellátogattunk a Gazsi Pincé-

szetbe. Szögedi Sándor és testvére Zoltán nagy szeretettel fogadtak 

minket. Borkínálatukból négyet kóstolhattunk és betekintést nyer-

tünk a még épülő borozójukba. Meseszép hely, mely a későbbiek-

ben teret ad baráti összejöveteleknek, csapatépítő programoknak, de 

akár házasságkötésre is lesz lehetőség a pince rejtett zugában lévő 

kápolnában. 

A második napon a faluval, az ott tevékenykedő helyiek munkássá-

gaival ismerkedtünk meg. A falubejárás során ellátogattunk a piac-

térre és a gourmet boltba, ahol a helyi termékek értékesítése törté-

nik. Ezután betekintést nyertünk Pintérék lekvárfőző üzemében, 

ahol megkóstolhattunk számos lekvárkülönlegességet (mint például 

csipkelekvár, feketecseresznye lekvár), valamint a híres nevezetes 

noszvaji szilvalekvárt is. A következő állomásunk a Borplacc volt, 

amely teret ad a helyi rendezvényeknek. Látogatásunk során is szé-

pen díszített tér várt minket, ugyanis anyák napi ünnepséget rendez-

tek az előző napon. Utunk érintette az „Egy csöppnyi régi Noszvaj” 

helyi közösségi gyűjtéssel létrehozott kiállítást, majd a Farkaskő 

Művésztelepen zártunk, ahol megtekintettük a barlanglakásokat. Az 

ebédet a Farkaskő Vendégházban fogyasztottuk el. Szívvel-lélekkel 

készült káposztás paszulylevest fogyasztottunk túrós desszerttel. A 

hely tulajdonosai egy házaspár, igazi csupaszív emberek. 

Számos pozitív élménnyel és sok hasznos tudással tértünk haza. 

Számunkra a legfőbb tanulság az volt, hogy a pályázatok útján el-

érhető erőforrások megfelelő felhasználásával nagymértékű fejlő-

dés érhető el, valamint fontos a helyi termelők támogatása és az ösz-

szefogás. 

Mindenkinek ajánljuk Noszvajt, mint üdülési célpontot, felejthetet-

len élményekkel gazdagodhat az ember a településen. 

 

Kenderesi Ilona és Németh Klaudia 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 
Házasságkötések 
 

2021.09.25. Halápi András és Németh Klaudia Tímea 

2021.11.27. Kalmár József és Horváth Noémi 

2022.01.18. Alt Benjamin és Dobi Annamária 

2022.03.08. Tóth György és Juhász Márta 

2022.04.08. Varga-Tóth Szabolcs és Kancsár Katalin 

2022.04.30. Németh Ferenc és Sponga Bettina Szimo-

netta 

 

Sok boldogságot kívánunk! 

 

Születtek 
 

Tinu Ármin szül: Kecskemét, 2021. 11. 20. an. Köteles 

Johanna 

Ugró Mira Bella szül: Kecskemét, 2022. 02. 21. an. Asz-

talos Nikolett Gréta 

Oláh Máté László szül: Kecskemét, 2022.05.20. an. Árva 

Bettina Vivien 

 

Elhunytak 
 

Taskó György 1933.04.04. - 2021.12.11. 

Kohan Mihályné 1935.03.07. - 2021.12.28.  

Hegedűs Ferencné 1944.02.29. - 2022.01.22.  

Marosi Tiborné 1949.05.04. – 2022.02.20. 

Rajkai József 1952.03.13. - 2022.02.22. 

Danics Kálmán János 1954.11.08. – 2022.03.16. 

Hunyadfi Anikó 1948.02.29. – 2022.03.27. 

Wurster Helmut 1949.08.25. – 2022.06.08. 
 

FELHÍVÁS! 
Bárki jelentethet meg cikket a Hírmondóban. Várjuk 

a cikkeket minden hónap 10. napjáig a szerkesztőség 

emailcímére. 

KUNBARACSI  HÍRMONDÓ 
 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Hegedűs Lászlóné, alpolgármester 

Szerkesztő: Kenderesi Ilona  

Szerkesztőség: Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. 

Telefon: 76/545-126 

Szerkesztőség email: kunbaracsikonyvtar@gmail.com 

 

NOSZVAJI TANULMÁNYÚT: 9 

térségi településről 21 településfej-

lesztési és közművelődési szakember 

vett részt. 


