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Önkormányzati hírek
Csaradai út szilárd burkolattal való ellátása
Elkészült a csaradai összekötı út szilárd burkolattal történı kiépítésének jogerıs, mőszaki engedélyes terve,
mintegy két millió forint értékben, melyet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás biztosította számunkra.
Bízunk abban, hogy a 2007-tól kezdıdı Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében eredményesen tudunk pályázni az út megépítésére.

Pályázati eredményeink
HEFOP pályázat támogatásával a Falugondnoki Szolgálat fejlesztése érdekében új, térítésmentes szolgáltatás kerül bevezetésre: egy éven keresztül egészségmegırzı, egészségi állapot javító gyógymasszázst lehet
igénybe venni. Bejelentkezni az 76/545-126-os telefonszámon lehet.


Kunbaracs község eredményesen pályázott a „VIRÁGOS, TISZTA TELEPÜLÉSÉRT 2006” címre. A versenyben településünk a harmadik helyezést érte el, mely 500 000 Ft pénzjutalommal jár, ezt az összeget virágosításra és zöldfelület gondozásra fogjuk fordítani.


Második alkalommal pályáztunk „Idısbarát Önkormányzati Díjra”, amit szakmailag elismert a bizottság, de
az országban 116 pályázó közül összesen hat díj került kiosztásra.
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Egyházközségi hírek
Nem szól a kunbaracsi templom harangja
A harang elektronikus szerkezete már hosszabb ideje nem mőködik, ezért nincs napközben harangszó a faluban. A probléma megoldását lakossági kezdeményezésre, közösségi összefogással próbáljuk megvalósítani.
A harang szerkezetét szeretnénk mőködıképes állapotba hozni, a késıbbiekben pedig egy teljesen új harangláb is épülne. Az ügy mellé állt Szabó István úr, aki személyes közremőködésével szervezi a munkálatokat. A tervek szerint karácsonyra elkészül az új elektromos vezérlés, és 2007 tavaszán megépülne az új harangláb is, melynek költségei igen magasak, ezért kérjük a lakosság segítı támogatását, hogy adományaikat
a Kunbaracs Községért Alapítvány számlaszámára juttassák el, mely a következı:
11732002-20331551-00000000 (OTP).
Eddigiekben szakmai és anyagi segítséget nyújtottak:
May Károly villamosmérnök

Madácsi Sándor erdészetvezetı

Tóth Ferenc magánszemély

Szabó István magánszemély

Jurászikné Horváth Mária vállalkozó

Keresztszentelés a
csaradai iskolánál

Elsısorban a csaradai
emberek nevében szeretnék

köszönetet

mondani a község lakosságának és mindazoknak, akik részt
vettek augusztus 27én vasárnap az ünnepségen,

valamint

akik tevékenyen, adományaikkal is segítettek a kereszt felújításában.
Szabó István

