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Anyakönyvi  

Hírek 

Idıpont Hazai Vendég Eredmény 

2006. 10. 29. vasárnap 13.30 Ballószögi KSK Kunbaracs KSE 1:0 

2006. 11. 04. szombat 13.00 Kunbaracs KSE Fülöpszállási SE 2:2 

2006. 11. 19. vasárnap 13.00 Soltszentimre KSK  Kunbaracs KSE 1:0 

Futball-mérkızések novemberben 

A Pro Rehabilitációs 
Kft munkatársaként 
Hunyadfi Anikó 
rokkantak termékei-
nek és könyveinek 
árusításával foglalko-
zik.  

Állandóan bıvülı 
termékválasztékkal 
várja megtisztelı 
érdeklıdésüket, vá-
sárlásukat a Petıfi S. 
u. 9. szám alatt.  

Fodrász üzlet 

nyitva tartása: 

Hétfı: szünnap 

Kedd: 14-18-ig 

Szerda: 14-18-ig 

Csütörtök: 14-18-ig 

Péntek: 14-18-ig 

Szombat: 8-12-ig 

Vasárnap: zárva 

InternetInternetInternetInternet----bekötésbekötésbekötésbekötés    

 

A beruházó Hiperkom Kft. az alábbi ajánlatokat teszi közzé községünkben: 

1. Egyéni elıfizetés esetén az Internet-szolgáltatás díja: havi bruttó 7 200 Ft 

2. Belépési (bekötési) díj: 

1 éves szerzıdéskötés esetén: bruttó 16 800 Ft 

2 éves szerzıdéskötés esetén: bruttó 9 600 Ft 

Az internet szolgáltatás 512 kbit/sec letöltési sebességő. 

Szerzıdéskötés szeptembertıl folyamatos  a Könyvtárban. 

Kunbaracson 18 elıfizetıi szerzıdést kötött eddig a szolgáltató, továbbra 

is várják az internet szolgáltatást igénybe venni szándékozókat. 

Kunbaracs, 2006. október 20. 

Kunbaracs Községi Könyvtár Hiperkom Kft. 

 Született: 

Sutus Gréta Virág  
(an.: İrhegyi Erika) 

 Elhunyt: 
 

Révész Attila 

Karácsonyi szentmise idıpontok 
 

December 24-én, advent negyedik vasárna-
pi szentmise reggel 8 órakor, délután  5-kor 
Pásztorjáték és  szentmise. December 25-
én, karácsony elsı vasárnapján reggel 8 
órakor lesz szentmise.  
Kérjük a kedves szülıket, hogy gyermekei-
ket figyelmeztessék a szentmiséken való 
részvételre, mert mise 
után hittanórát tar-
tunk és karácsony 
elıtt a pásztorjátékot 
gyakoroljuk. Szeret-
nénk, ha minél szebb 
és bensıségesebb len-
ne a közös ünneplés! 

Köszönet az 1%-okért 
 

A Kunbaracs Községért Alapítvány  2006. évben 
is megköszöni az adózók által felajánlott 35 419 
Ft-ot, amelyet a polgárırség fejlesztésére fordí-
tott. 

Adószámunk: 18345265-1-03 

Köszönettel: Szabó István a kuratórium elnöke 

��� 

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület tisztelettel 
köszöni az adózók által 2006. évben felajánlott 
30 575 Ft támogatást, melyet kézmőves tevé-
kenységre fordított. 

Adószámunk: 18346297-1-03 

Köszönettel: Hegedős Lászlóné elnök 

CIVIL HÍREK 

2006. V. évfolyam, NOVEMBER-DECEMBER Megjelenik kéthavonta 

Karácsonyi ünnepség 
Karácsonyi fények 

 
Este mikor kigyúlnak a 
karácsonyi fények, 

a gyermekkori álmok egy 
percre visszatérnek. 
Ekkor a szemekben a 
szeretet fénye lángol, 

s a gyertyafényénél még 
a csillag is táncol. 

 
Mikor a fenyő illata meg-

érinti szívünk, 
ezen az estén, kicsit az 
álmokban is hiszünk. 
Nem szeretnénk mást, 
csak boldogok lenni, 

és másokért a szokottnál 
is többet tenni. 

 
A rohanó világban meg-

koptak a fények, 
halványak a hitek, és 
halványak a remények. 
Nem szeretnénk mást, 
csak hinni a szóban, 

őszintén szeretni, és bíz-
ni a jóban. 

 
Őrizzük meg a karácso-

nyunk fényét, 
S őrizzük a szeretetben 
való hitünk reményét. 
Hisz ma este mink is 
gyermekek vagyunk, 

s gyermeteg vágyainknak 
ma határt nem szabha-

tunk. 

A tartalomból: 

Karácsonyi ünnepség 1 

Iskola hírei 2 

Gazdáknak 2 

Faluház hírei 3 

Önkormányzati hírek 3 

Sport hírek 4 

Egyházközségi hí-

rek 
4 

Civil hírek 4 

Az Általános Iskola és Alapfo-
kú Mővészetoktatási Intéz-
mény és Napközi Otthonos 
Óvoda 2006. december 22-én 
pénteken délután 1 órakor 
tartja karácsonyi ünnepsé-
gét a Faluházban, melyre 
mindenkit nagy szeretettel 
meghívnak. 

Szeretettel meghívunk minden kedves 

érdeklıdıt a 2006. december 15-én pén-
teken 12 órai kezdettel tartandó  
Karácsonyköszöntı Idısek Napjára.  

Program: 

- Az általános iskola, mővészet-
oktatási intézmény és napközi 
otthonos óvoda növendékeinek 
mősora 

 Köszöntıt mond: Tóth Ferenc 

polgármester 

- Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 
Népdalkörének mősora 

- Ebéd 

Kis Sándor és Pál-Szabó 
Kálmán zenészek szóra-
koztatják a kedves vendé-

geket. 
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Halloween party 

 Gyermekeink az iskolá-
ban angol nyelvet tanulnak, 
melyhez természetesen kapcso-
lódik az angol kultúrával való 
ismerkedés is. Ehhez kapcsoló-
dóan tartjuk meg minden évben 
a Halloween-t, hiszen ez egy 
újabb lehetıség a közös mókára. 
Idén október 27-én volt 
Halloween party. Nagyszerő 
alaphangulatot adtak a délelıtt, 
még az iskolában elkészült tök-
lámpások, melyhez segítséget 
nyújtott minden osztály és osz-
tályfınök. A résztvevı gyerme-
kek– ki-ki a legijesztıbb jelme-
zében—vetélkedık során szerez-
hették meg a cukorka-jutalmat. 
A közönséget és a játékosokat 
egyaránt szórakoztató feladatok 
között volt almahorgászat, feke-
te macska keresés, gyertyaláng-
ırzés, függesztett almaevı ver-
seny és boszorkányröptetés is. 
Idén is minden gyermek töklám-
pással a hóna alatt, cukorkával 
tömött zsebbel és élményekkel 
gazdagon, vidáman indult haza. 
 

Lestár Tamara 

Rendhagyó énekóra 
  
 2006 november 22-én a 
zeneiskolások “kirándulni” 
mentek Kecskemétre. Elıször a 
Leskowsky hangszergyőj-
teményt látogattuk meg, ahol 
egy  érdekes  hangszer -
bemutatón vettünk részt. 
Második állomásunk a Nestlé 
Fülharmóniák—Játszunk zenét 
komolyan! rendhagyó énekóra 
volt. A Budapesti Juventutis 
Szimfónikus Zenekar mutatta 
be vonós, fafúvós, rézfúvós 
hangszereit, és komoly illetve 
k ö n n y ő z e n e i  e l ı a d á s t 
tartottak. 
Gulyás Ferenc népzenész a 
népi hangszereket mutatta be, 
é s  e g y  k i s  k ö z ö s 
népdaléneklésre bátorította a 
nézıket. 
Vendégszereplı a Crystal 
együttes volt. Az együttest 
végig a Juventutis Szimfónikus 
Zenekar kísérte. Ez a nap a 
kunbaracsi zeneiskolásoknak 
biztosan felejthetetlen élmény 
marad! 

 
 

Bíró Hajnalka 
Mővészeti iskolák 

találkozója 
 
 2006. november 18-án a 
III. Bács-Kiskun Megyei 
M ő v é s z e t i  I s k o l á k 
Találkozóján, Baján, iskolánkat 
két tanuló képviselte. Ribár 
Andrea magánének és zongora, 
Horváth Ákos pedig fuvola 
kategóriában. Mindketten 
nagyon szép eredménnyel 
s ze r ep e l t ek .  Fe lkés z í t ı 
tanáraik magánének és 
zongorából Mátrai Éva, 
fuvolából Horváthné Farkas 
Ilona. 

Mátrai Éva 

Decemberi programjaink 
6. Mikulásünnep 
8. 1400 Népdaléneklı verseny 
9. Mezıtúr- Citeratalálkozó 
10. Orgovány -Idısek Napja 
12. Tanítási szünet 
15. Kunbaracs -Idısek Napja 
20. Karácsonyi ünnepség 

(óvoda) 
22. 1300 Karácsonyi ünnepély 
27. Téli szünet kezdete 
  Máltais karácsony 

Tisztelt Gazdálkodók! 
 
 Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az Agrár Környezet Gazdálkodás és a Kedvezıtlen adottságú 
Területek miatt támogatásban részesülık számára a Gazdálkodási Naplók beküldési helye és határide-
je megváltozott. 

 A 67/2006. (IX.15.) sz. FVM rendelet szerint a 2005/06. évi Gazdálkodási Napló egy aláírt fény-
másolatát 2006. október 1. és 2006. december 31. között kell postázni az alábbi címre: 

Növény– és Talajvédelmi Szolgálat 
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145. 

 A rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik a 150/2004. sz. FVM rendelet alapján a 2005/06. évi kitöl-
tött Naplót már elküldték a korábban megadott szervezethez, mivel azok megküldésérıl az új címre a Minisz-
térium gondoskodik. 

 A 2006/07. évre szóló új Gazdálkodási Napló megjelent a 67/2006-os rendelet mellékleteként. Az önök 
nyomtatvánnyal történı ellátásához, valamint kitöltéséhez a továbbiakban is fordulhatnak az NVT tanács-
adóhoz. 

Dr. Bokor József 
NVT tanácsadó 
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Népdalkör Találkozó 
 

2006. november 25-én délután 
került megrendezésre a Falu-
házban a Népdalkör Találkozó, a 
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 
szervezésében. 
Színes programokkal szórakoz-
tatták az odalátogatókat. 
A fellépık között szerepelt a 
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 
Népdalköre, a kunadacsi Nép-
dalkör, a kunpeszéri Népdalkör, 
a Kökény Citera zenekar, vala-
mint Kis Sándor zenész kísérte 
harmonikán a nyugdíjasok elı-
adását. Az est nagyon jó hangu-
latban telt, az elıadások után 
táncosmulatság vette kezdetét, 
amelyhez a zenét Pál-Szabó Kál-
mán és Kis Sándor biztosította, 
ami egészen az estébe nyúlt.  

Sportbál 
 

2006. december 2-án a Faluház-
ban a Sportegyesület Labdarugó 
Szakosztálya ıszi szezonzáró 
ünnepséget rendezett. A bálon 
jelen voltak a sportegyesület 
tagjai és támogatói. A Labdaru-
gó Szakosztálynak volt is oka az 
ünneplésre, hiszen a sportöltözı 
felújítása is befejezıdött. 
A tombolasorsolás érdekessége-
ként egy csüngıshasú kismalac 
is gazdára talált. 
A bálon nagyon jó volt a hangu-
lat. Kovács Sándor DJ. hajnalig 
szórakoztatta a közönséget. 
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak a segítsé-
gét, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Sportbál jó hangulatban 
és sikeresen megvalósuljon! 

Falu Mikulás 
 

2006. december 6-án megérke-
zett a falu gyerekeihez is a Mi-
kulás! 
Elsısorban a legkisebbeket láto-
gatta meg a Télapó. 
Az óvodások már készültek a 
nagy találkozásra és énekkel, 
versekkel köszöntötték a Miku-
lást, aki cserébe a kedves fogad-
tatásért ajándékot adott a ki-
csiknek. 
Majd a nagyobbakat is megláto-
gatta a Mikulás az iskolában. 
Ott is nagy örömet okozott a 
gyerekek számára ajándékaival 
és kedvességével. 
A gyerekek a nap folyamán a 
Faluházban tartott mősor után 
mégegyszer találkozhattak a 
Mikulással  egy kis idıre. 

Köszönet! 

Köszönjük óvodás gyermekeink nevében Pesti Teréz kunbaracsi lakosnak és családjának 
nagylelkő adományát, amellyel támogatták a karácsonyi ajándékok beszerzését, segítségük-
kel újulhatott meg a bababútor az óvodában. 

Képviselı-testületi ülés 
 

Kunbaracs Község Képviselı-testülete 2006. de-
cember 19-én tartja soron következı ülését, me-
lyen 8 napirend kerül megtárgyalásra. Többek 
között a 2007. évi költségvetési koncepció elfoga-
dása.  

 

HEFOP pályázat 
 

Felhívás! Mozgásszervi problémákkal küzdık 
figyelmébe szeretnénk ajánlani, szakképzett 
fizioterápiás asszisztensünk és gyógymasszırünk 
segítségét. A kunbaracsi Faluházban minden hé-
ten kedden, csütörtökön és pénteken 8-15 óráig 
kérdésükkel és panaszukkal bátran forduljanak 
K ö v e c s e s  An i t a  f i z i o t e r á p i á s  é s 
gyógymasszırhöz. 


