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Futball-mérkızések
Idıpont

Hazai

Vendég

Eredmény

2006. 08. 26. szombat 17.00

Helvéciai VSE

Kunbaracs KSE

2:1

2006. 09. 02. szombat 16.30

Kunbaracs KSE

Kecskeméti LC

1:1

2006. 09. 09. szombat 16.30

Dunaegyháza KSE

Kunbaracs KSE

0:1

2006. 09. 16. szombat 16.00

Kunbaracs KSE

Tiszaugi KTE

2:2

2006. 09. 24. vasárnap 16.00

Ballószögi Vállalkozók SZSE

Kunbaracs KSE

2006. 10. 01. vasárnap 15.00

Kunadacs KSE

Kunbaracs KSE

2006. 10. 07. szombat 15.00
2006. 10. 14. szombat 14.30

Kunbaracs KSE
Városföldi SE

Kunpeszér SE
Kunbaracs KSE
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
KÖSZÖNET A KUNBARACSI EMBEREKNEK

Kunbaracsról elszármazott kecskeméti pedagógus vagyok. (1970 óta élek máshol) Az egyik beszélgetés alkalmával kérdezték tılem tanítványaim, hogy én honnan származom. Akkor nem tudtam egyértelmően megválaszolni,
ugyanis Kerekegyházán születtem, laktam Budapesten, Kunbaracson, Kerekegyházán és leghosszabb ideig Kecskeméten. Hova való is vagyok? Hol is vannak a gyökereim? Ma már tudnám a választ. E rövid bevezetı után térek rá arra,
hogy miért is írok.
Köszönetet szeretnék mondani, az augusztus 27-én együtt töltött szép napért. Nagy örömömre szolgált már
tavaly a Beliczay család meghívása a Keresztszentelésre. Felemelı érzés volt, az emlékezetemben bogáncsosnak ismert
terület látványa a Kereszttel, és e szentmise pusztában. Már akkor elhatároztam, hogy élek a meghívással és idén is
elmegyek a szentmisére. Bevallom, a reggeli készülıdés során megfordult a fejemben: vajon lesznek-e ott emberek, lesze szentmise? Szíve melengetı érzés volt látni, hogy többen voltunk. A Szentlélek mőködött, a Kereszt betöltötte szerepét, imára hívta ez embereket. Lelkileg ismét feltöltıdtem. Meglepetésként ért az agapé. Jó volt tapasztalni a falusi
emberek összetartozását, egymás segítését. Ez a szeretetvendégség, amely több családnak köszönhetı, és az azt követı
délutáni beszélgetés felelevenítette gyerekkoromat. Öröm volt találkozni volt osztálytársaimmal, szomszédokkal és
érezni azt, hogy tudnak rólam, számon tartanak és szeretnek. Honvágyat érzek, már tudom, honnan származom, és hol
vannak a gyökereim. Ezt is köszönöm és kívánom, hogy mindig ilye szeretettel gondoljanak, gondoljunk egymásra.
Fogadják köszönetként ,,versbe szedett’’ gondolataimat.
KERESZT A PUSZTÁBAN

Kunbaracs határán távol a pusztában
Homokbucka tetején kereszt hív imára.
Ember, ki most itt vagy, ereszkedjél térdre,
Adj hálát Istennek, vagy segítségét kérjed.

A kereszt a pusztában nagy nyugalmat áraszt
Hős tövébıl az ember látja a szép tájat.
Nézheti a világot, mit Isten teremtett
Meglátja az utat is, mely hozzá elvezet.

Hatalmas fakereszt tövében az emberek
Szentmisére győlnek, hogy emlékezzenek.
Megszentelt ez a hely, hisz múlt emlékét ırzi
A homokkı templom, amit feltártak, ısi

Kunbaracsi társam, ki itt élsz, vagy itt éltél
Misére e kereszthez mindig visszatérjél!
Légy hő, büszke és érezd e honi gyökeret
Tapasztald: itt még szeretnek az emberek.

Homokbucka tetején Kereszt a pusztában
Állj itt örökké és hidesd a világnak!
Bár vándorok vagyunk itt, de életünk örök
Legyen béke, szeretet az emberek között

İszinte tisztelettel és szeretettel

Czégány Béláné Mihala Mária

Született: Hegedős József (anyja neve: Mezei Krisztina)

Anyakönyvi
Hírek
Házasságot kötöttek: Borbás Tamás István és Szabó Renáta
KUNBARACSI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Kigyósi
Krisztián. Munkatársak: Hegedős Lászlóné, Ádám Andor. Szerkesztıség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey
u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. E-mail: baracsihirmondo@freemail.hu. Készült 280 példányban.

Figyelem, figyelem közhírré tétetik,
Aki ma bús elém vezettetik.
Ha itt nem vidul fel
gyorsan, hamarjában,
Madárijesztı lesz egy
szılıtáblában!
Vidám mulatozás veszi
ma kezdetét,
Kóstoljuk meg együtt a
szılıhegy levét!
De azért, hogy köztünk
legyen mondva,
Ne álljon it félre senkinek a kontya.
Az ég áldja meg ezt a
házigazdát ki
vendégül látja apraját és
nagyját.
Kívánjuk oly szépen,
hogy termését a jég
soha el ne verje, legyen
mustja elég, hogy
a pincéjében a hordó
legyen kevés!

A tartalomból:
Szüreti Mulatság

1

A Faluház hírei

2

Az iskola hírei

2

Gazdáknak

2

Polgárır hírek

2

Egyházközsé3
gi hírek
Önkormányzati
hírek

4

Önkormányzati
hírek

5

Labdarúgás

6

Egyházközsé6
gi hírek

Megjelenik havonta

Szüreti Mulatság
A szokásoknak megfelelıen ebben az évben is szeptember utolsó szombatján kerül megrendezésre a hagyományırzı
Kunbaracsi Szüreti Mulatság. A szüreti
menet 13:30-kor indul a Bagó Erdıtıl.
Elsı megállóhely a buszfordulónál, második a Faluháznál, harmadik a víztoronynál, negyedik a Római Katolikus Templomnál, ötödik a Petıfi Sándor utca sarkánál és az utolsó megállóhely a piactéren lesz. A felvonulás a Faluháznál ér véget. A hagyományoknak megfelelıen a
felvonulók szívesen fogadják a lakosság
kedves vendéglátását, de kérjük, hogy
kínálni csak a kijelölt megállóhelyeken
szíveskedjenek, ezzel is elısegítve a felvonulás rendezettségét.
Vacsora igényelhetı 19 órától térítés ellenében a sátornál.

Programok
1330
Szüreti felvonulás a község utcáin
Indulás a Bagó Erdıtıl
1630
Programok a Faluházban:
Dabas-Sári Hagyományırzı Rozmaring
Csoport
Tatárszentgyörgyi Asszonykórus
Gyöngyvirág Népdalkör
Madarasi Harmonika-zenekar
Kökény Citerazenekar
Nám Júlia ıszi népdalcsokrot énekel
Fülöpházi Ifjúsági Táncklub fellépése
Lesz Vigasz Klub elıadása
Horváth Ákos fuvolán elıadja
Vivaldi Pacsirtáját
Cserkeszılıi Néptáncegyüttes
1900
Szüreti Bál
Közremőködik a Hernádi Zenekar
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A Faluház hírei
Augusz-

Fellépések:

23.

Hírös Hét- Kökény Citerazenekar

27.

Sarlóspuszta: Kunsági Napok- Kö-

Tisztelt kunbaracsi polgárok, kedves barátaim!

Cselgáncs oktatás
A települési egészségterv keretében cselgáncs oktatást
szervez a Faluház októbertıl. Részvételi díj: 3 000.-Ft, je-

Orgovány: a település fennállásának
105. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség- Kökény Citerazene-

lentkezni a Faluházban lehet személyesen, vagy telefonon
a 76/545-126 Hegedős Lászlóné mővelıdésszervezınél.

Október
2. hétfı 6. Zenei világnap
óra
Felelıs: Mátrai Éva
4. szerda Állatok világnapja
1.
óra
Felelıs: Lénártné Gácsi Anikó
elıtt
6. 1. óra Megemlékezés az aradi vértanúkról
elıtt
16-20

Néptánc foglalkozás
Néptánc oktatásra

várjuk gyermekeinket a Faluházba.

Foglalkozások kedden

délután 3-5 óráig lesznek Laczkó

Imre néptánc oktató vezetésével. Részvételi díj: 3 000.-Ft/fı

İszi papír- és vasgyőjtés

Fazekas kör

20. 1. óra Nemzeti ünnep (okt.23.) megünnepelıtt
lése

Folytatódik októberben a fazekas kör a Faluház szervezé27. 1500

Halloween party

sében Kövecses Mihályné Ica vezetésével, heti 3 alkalom-

Felelıs: Lestár Tamara

mal. A foglalkozásokra, kicsiket-nagyokat, felnıtteket, idı-

Gazdáknak

seket egyaránt szeretettel várunk!

Kunbaracs is a nitrátérzékeny települések közé tartozik
A 27/2006.(II.7.) korm. rendelet által
meghatározott nitrátérzékeny települések listáján Kunbaracs község is szerepel. Sajnos ez a besorolás számos teendıt jelent a mezıgazdasági termelık
számára. Például a mezıgazdasági tevékenységet folytató köteles adatot szolgáltatni a tárgyévet követı év február
28-ig ( elsı alkalommal 2007.02.28-ig) a
mezıgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
A rendelet meghatározza a termıterületre kijuttatható nitrogén mennyiségét,
amely 120 és 170kg között lehetséges
gazdálkodási célprogramoktól függıen.
Valamint a rendelet részletesen ismerteti a trágyakezelés szabályait is.

A polgárırség hírei

Az önkormányzati négyéves választási ciklus végén illendı, sıt kötelezı elszámolni a falunak a képviselı testület,
a polgármester munkájáról.
2002-ben egy élhetıbb falu megteremtése, mint cél lebegett a szemünk elıtt. Nézzük hát meg mi is történt négy év alatt.
Százharmincnyolc millió forint értékő beruházást valósítottunk meg, negyvenöt sikeres pályázat révén. Ez mindegyik fontos volt, mert régi, néha több évtizedes szükségletet elégített ki.
Közülük néhányat felsorolva: a temetıhöz, halottainkhoz, szeretteinkhez vezetı úton már nem kell bukdácsolni, s térdig
pocsolyába gázolnunk télen sem.
Európai színvonalú multimédiás oktatási laboratóriumban sajátítják el gyermekeink a legkorszerőbb tudást, modellértékő lett könyvtárunk, a faluház megszépült, berendezései, szolgáltatásai bıvültek, információs központja a gazdáknak
nyújtott segítségtıl a vállalkozók részére írt pályázatokig terjedı igények széles skáláját elégíti ki.
Októbertıl már térítésmentes egészségmegırzı masszázsszolgáltatás is várja az érdeklıdıket.
Társadalmi összefogással megújult a sportpályánk, felépítettünk két összkomfortos szociális bérlakást, az egyiknek már
lakója is van. Tovább épültek a járdák, új falugondnoki gépjármőre nyertünk forrásokat. Informatikai fejlesztés történt
minden intézményünkben, bıvültek a taneszközök is az iskolás gyermekek legnagyobb örömére. Gyermekeink a mővészeti
iskolánk növendékei rangos hazai és nemzetközi versenyeken ismertetik meg Kunbaracsot a nagyközönséggel.
Közmunkásaink korszerő eszközökkel végzik közterületeink gondozását. Jelenleg a Dózsa György-Kölcsey utcán útfelújítást fejeztünk be, tovább épül a Temetı út.
Elkészültek a falu fejlesztési programhoz szükséges engedélyes tervek (falu központ, templom környéke stb.). A napokban
kaptam kézhez a Közlekedési Felügyelettıl a csaradai összekötı út építési-kivitelezési engedélyes tervdokumentációját.
A négy év alatt számos programot elıkészítettünk, készen állva arra, hogy azokat megfelelı idıben megfelelı helyre eljuttatjuk. E közben minden lehetıséget megragadtunk arra, hogy pályázati úton, fıként foglakoztatásra és egészségmegırzésre forrásokat szerezzünk, nemkülönben a pályázatok önerejéhez is.
Az úgynevezett ÖNHIKI-s és BM pályázatokon négy év alatt 32 millió forint plusz mőködési támogatást nyertünk a község
intézményeinek fenntartásához a normatív állami támogatásokon felül.
Még forráshiányos állapotban is megtartottuk azt a fogadalmunkat, hogy az iparőzési adót a lehetı legalacsonyabb szinten tartjuk.
S hogyan történhetett mindez? Összefogással és sok-sok munkával. Csak példaként hozom fel, hogy a képviselıtestület ebben az idıszakban 52 testületi ülésen több száz döntést hozott, 61 rendeletet és rendeletmódosítást alkotott meg. Úgy hogy a
törvényesség minden próbáját kiálltuk, mind a gazdálkodásban, mind a hatósági és testületi munkában.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim merre tovább?

A faluban terjedı híresztelésekkel ellentétben a polgárırség tagjai tevékenységüket önkéntes alapon és térítésmentesen végzik, továbbá minden polgárır saját maga fedezi az
autó és mobiltelefon használatát

InternetInternet-bekötés
A beruházó Hiperkom Kft. az alábbi ajánlatokat teszi közzé községünkben:
1. Egyéni elıfizetés esetén az Internet-szolgáltatás díja:

havi 7 200 Ft

Most nagyon ki kell használnunk a pályázatíró, lobbista képességeinket, a kész mőszaki és koncepcionális terveket hiszen
az Európai Uniós források valóságos közelségbe kerültek. Szerencsékre a homokhátsági célprogram is a Nemzeti Fejlesztési Terv részévé vált. Mit jelenthet ez nekünk jó elıkészítés és engedélyes mőszaki tervek birtokában?
Szilárd burkolatú, jó minıségő mezıgazdasági utat a tatárszentgyörgyi határig Csaradán keresztül. legalább 20km. Stabilizált földutakat a forgalmasabb győjtıutakon legalább 20 km hosszban, belterületi útjaink szilárd burkolatú kiépítését, tanyavillamosítást (lehet néhol alternatív energiával).
Sportpályánk továbbépítését és sportcsarnok építését is. Kellenek közmővesített telkek, még legalább 15-20 db, meg kell
oldani a folyékony hulladék, szennyvíz elhelyezését és tisztítását, tovább kell szépítenünk a faluközpontot, fel kell újítanunk a templomunkat és szépíteni a környezetét. További gondozott zöldfelületeket kell kialakítanunk.
Az M8-as autóút ideérkezése most már realitás, ezzel megszőnik viszonylagos elzártságunk, s megnyílik a lehetıség a valóságos munkahely teremtésnek, iparterülettel, inkubátorházzal. Múlhatatlanul fontosnak ítéljük a képviselı testülettel
továbbra is a felnıttképzést, azt, hogy az itt élı embereket használható tudáshoz, elhelyezkedéshez hozzásegítsük.
Ezeket hogyan kell megoldanunk? Olyan közegben amikor a közigazgatásra, önigazgatásra, iskolánkra féltı tekintetünket kell vetnünk mindnyájunknak. Válasszanak tehát megfontoltan! Kunbaracs (régebben Baracspuszta) volt már a német lovagrend kezén, az 1900-as évek elején Kecskemét pusztája. Voltak itt örkényi bárók, kecskeméti ügyvédek, s volt
Tatárszentgyörgy pusztája is a múlt század elsı feléig.
Vigyázzanak tehát! Vigyázzunk közösen a nehezen megszerzett önállóságunkra, önigazgatásunkra, önszervezıdésünkre, a falu népétıl idegen érdekek távoltartására.

2. Belépési (bekötési) díj:

Kedves Baracsiak!

25 000 Ft

Amennyiben a termelı az adatszolgáltatás kötelezettségének nem tesz eleget,
bírság kiszabására kerül sor. A rendelet
teljes szövege, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlap a könyvtárban megtalálható. Információ: Hegedős
Lászlóné, Dr. Bokor József (NVT tanácsadó)
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1 éves szerzıdéskötés esetén: 16 800 Ft

Hálásan köszönöm mindannyiójuknak a nagy köteg ajánlócédulát. Ha úgy gondolják, hogy még egy ciklusra legyek a polgármesterük egyik legfontosabb feladatomnak fogom tekinteni az utódok kinevelését. Egy-két éve már ilyen szemmel is
figyelem a közösségi munkára elhivatott barátainkat, s örömmel tölt el, hogy nem egy kunbaracsi fiatalember és fiatalaszszony képes és kész is lesz négy év múltán a megmérettetésre, a köz szolgálatára.

2 éves szerzıdéskötés esetén: 9 600 Ft
Az árak bruttó árak.
Az internet szolgáltatás 512 kbit/sec letöltési sebességő.
Szerzıdéskötés szeptembertıl folyamatosan a Faluházban.

Tisztelettel:

Kunbaracs, 2006. szeptember 21.
Kunbaracs Községi Könyvtár

Hiperkom Kft.

Tóth Ferenc polgármester

