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Anyakönyvi  

Hírek 

Idıpont Hazai Vendég Eredmény 

2007. 04. 01. vasárnap 16:30 Kecskeméti LC Kunbaracs KSE 2 : 0 

2007. 04. 07. szombat   16:30 Kunbaracs KSE Dunaegyháza SE 4 : 4 

2007. 04. 15. vasárnap 16:30 Tiszaugi KTE Kunbaracs KSE 3 : 1 

2007. 04. 22. vasárnap 17:00 Kunbaracs KSE 
Ballószögi vállalkozó 
SZSE 

3 : 2 

2007. 05. 06. vasárnap 17:00 Kunpeszér SE Kunbaracs KSE  

2007. 04. 28. szombat   17:00 Kunbaracs KSE Kunadacs KSE  

2007. 05. 20 vasárnap  17:00 Ágasegyháza SE Kunbaracs KSE  

2007. 05. 12. szombat   17:00 Kunbaracs KSE Városföldi SE  

Futball-mérkızések áprilisban 

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. 

Hirdessen a Mizse Piacban 
Hirdetését leadhatja: 
06 30/ 556-59-80 
06 76/ 457-211 

Megjelenik: 
     Lajosmizsén, 
     Felsılajoson, 
    Táborfalván, 

 Örkényen, 
          Ladánybenén, 

            Hetényegyházán, 
     Ménteleken, 

           Kerekegyházán, 
       Kunbaracson, 
     Kunadacson, 

        Pusztavacson. 

Internet-bekötés 
 

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 20 elıfizetıi szerzıdést kötött eddig a szolgáltató, tovább-

ra is várják az internet szolgáltatást igénybe venni szándékozókat. 

Kunbaracs, 2007.április 18. 

Kunbaracs Községi Könyvtár Hiperkom Kft. 

Született: 

Kovács Boglárka 
(anyja neve: Bodor Anikó) 

Elhunyt: 

Csısz Sándorné Labanc Margit 
 

Győjtés az új harangért 

Tisztelt Lakosság! Rövidesen megkezdıdnek a kivitele-
zési munkálatok az új harangláb megépítéséhez, a 
Kunbaracs Községért Alapítvány továbbra is várja 
adományaikat. Az Alapítvány számlaszáma, melyre 
eljuttathatják adományaikat a következı: 

11732002-20331551-00000000 (OTP). 

Készpénzes adomány befizetéséhez csekk átvehetı         
Hegedős Lászlónénál a Könyvtárban. 

Felhívás! 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a jó 
idı beálltával megszaporodtak Bács-Kiskun megyé-
ben a betörése, lopások, besurranások. Kérjük a 
lakosságot a gyanús jármővek rendszámát jegyez-
zék fel és közvetítsék a polgárırök felé. 

�  �  � 

Az elmúlt idıszakban álcsatornázók járják a kisebb 
településeket, az emberek jóhiszemőségét kihasz-
nálva, bemennek a házba és elemelik az értékeiket. 
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A rendezvény programja: 

−10 óra:  Nevezés a „Bográcsos Fızıverseny”- re 

−1230  óra:  „Kunbaracs Fızıbajnoka 2007” díjkiosztó 

−13 óra:  ebéd 

−14 óra:   A helyi általános iskola és óvoda tavasz-

  köszöntı mősora 

−15 óra:    Cserkeszılıi Kadarka Néptánc Együttes 

   elıadása 

−1530 óra:   Alex Tamás zenés mősora 

−16 óra:   Solti Fúvószenekar koncertje 

Este utcabál a Márka Presszó elıtt!!! 

Zenét biztosítja egész nap: Kovács Sanyi DJ,  

Egész nap póni lovaglás, sárkányrepülés, 
 trambulin, gokart, vásárosok, mutatványosok! 

A sárkányrepülés Lázár Tamás kunbaracsi lakos támogatá-
sával valósul meg. 

Mindenkit szeretettel várunk, jöjjön el és érezze jól 
magát a kunbaracsi majálison!  

 Boldog Anyák napját 
Kívánunk minden 
édesanyának! 

Az édesanya 

Nincsen a gyermeknek 

Olyan erıs vára, 

Mint mikor az anyja 

İt karjaiba zárja. 

Nincsen ırzıbb angyal 

Az édesanyánál, 

Éberebb csillag sincs 

Szeme sugaránál. 

Nincs is annyi áldás 

Amennyi sok lenne, 

Amennyit az anya 

Meg ne érdemelne.  
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Gyermekgála: 

 2007. március 30-án került megrendezésre a gyermekgála, melyet az ovisok han-
gulatos indiántánccal kezdtek, majd a legnagyobbak a 7-8. osztályosok adtak elı egy mo-
dern táncot. 
A fuvolások közül Tóth Eszter Kató és Babay Imola léptek fel. 

Az 1-2. osztály igazi dzsungeltáncot járt a Dzsungel 
könyve musical zenéire csodálatos jelmezben, el-
utaztunk velük a zene szárnyán a forró trópusokra. 
Beethoven Örömódáját Tóth Eszter Kató fuvolázta, a szolfézscsoport harangjátékkal, 
Mátrai Éva pedig zongorán kísérte. 
A zongorások mősora után a 3-4. osztály néptánc-botolója következett, igazi néptánco-
sokat varázsoltak a színpadra. 
Ribár Andrea társaival egy musicalrészletet adott elı, majd tanárával (Éva nénivel) fa-

kadt dalra egy duett erejéig. 
Ezt az 5-6. osztály latin tánca követte, melyben a koreográfiát Nám Júlia és Simon Erika 
készítette. 
A rendezvényt a citerások zárták: elıször Németh Klaudia népdalcsokra, majd a Kökény 
Citerazenekar mősora következett. 
A Szülıi Szervezetnek köszönhetıen a mősor után szendvics, üdítı, gulyásleves várt a 
szereplıkre és a közönségre. A napot tombolával zártuk. 
Köszönjük szépen mindenki segítségét, aki részt vett a gála sikeres szervezésében és 
lebonyolításában.  

  
Szavalóverseny 

Költészet napja alkalmából, április 11-én  
versmondó versenyt rendeztünk. 

„Te jól tudod, a költı sose lódít: 
az igazat mondd, ne csak a valódit, 
a fényt ,amelytıl világlik agyunk, 

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”                    
(József Attila: Thomas Mann üdvözlése) 

 

 

 

 

 

 

Szavalóverseny eredményei: 

I.kategória: Alsósok: 

1.helyezett: Németh Bettina 

2.helyezett: Hardi Henrietta 

3.helyezett: Zrínyi Mónika 

II.kategória: Felsısök: 

1.helyezett: Hajzer Noémi  

                    Landauer Dániel 

2.helyezett: Bihari Zoltán 

A fülöpszállási szavalóversenyen ápr. 27-én  
Németh Bettina és Landauer Dániel képviseli 
iskolánkat. 

Tavaszköszöntı hangverseny: 

 Tavaly hagyományteremtı szándékkal indítottuk útjá-
ra Tavaszköszöntı hangversenyünket, hogy a környékbeli  
zeneiskolák növendékei megismerhessék egymást, lehetıséget 
teremtsünk szakmai tanácskozásra a mővészetoktatásban dol-
gozók részére. 

 Idén április 14-én rendeztük meg a tavaszköszöntı 
hangversenyt és négy iskola (Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény -Kerekegyháza,  Vécsey 
Károly Általános Iskola-Solt,   Ladánybenei Általános Alapfo-
kú Mővészeti Iskola és Óvoda -Ladánybene, Általános Iskola 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos 
Óvoda - Kunbaracs) képviseltette magát. 

 "A szó a szív pennája, a zene a léleké." Ezen idézettel 
nyitottuk meg a mősort. Mindenki megmutathatta mi lakozik 
a lelkében: ki zongorán, ki rézfúvós, ki fafúvós, ki gitár, ki cite-
ra hangszereken. A fuvola kamarakórusban 3 iskola növendé-
kei együtt játszottak, a solti 40 fıs fúvószenekar szintén közös 
fellépésre invitálta a többi "zenészt", így spontán alakult ki 
egy nagyszerő zenekar. Jó hangulatban telt a délelıtt, kora 
délután. Utána közös ebéddel zártuk a napot. Reméljük a ze-
neiskolák reménytelen jövıképe hamarosan változni fog, hisz: 
a hosszú tél után a tavasz mindig utat tör magának... Amíg 
ilyen tehetséges növendékek, lelkes felkészítıtanárok dolgoz-
nak azon, hogy igazi értékeket adjanak át gyermekeinknek, 
addig élni fog a mővészetoktatás.  

 Reméljük jövıre is lesz lehetıségünk e hangverseny 
megrendezésére. Köszönet mindenkinek, aki segítette a  
Tavaszköszöntı megrendezését.  
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2007. évi támogatások igénylése: 

- Európai Uniós területalapú támogatás (SAPS) 

- Hazai területalapú kiegészítı támogatás (top up) 

- Kedvezıtlen adottságú területek támogatása 

- Agrárkörnyezet gazdálkodási támogatás 

A támogatási igénylések beadási határideje: május 15. 
Kérjük a gazdálkodókat, hogy amennyiben még nem vették fel a kapcsolatot a falugazdásszal, ezt szíveskedjenek 
sürgısen megtenni. A Falugazdász minden csütörtökön 9-12 óráig áll a termelık rendelkezésére. 
 

Tájékoztató 
 
A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 139/2004. (IX. 29.) FVM rendelet módosítását tervezi, 
melynek értelmében az NVT "EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai elıírásainak megfelelé-
séhez való támogatás" jogcíme esetén a kifizetési kérelmek benyújtási határidejét mind a beruházási, mind 
pedig a jövedelempótló támogatások esetén 2007. június 30-ig meghosszabbítja. 
 
Az errıl szóló rendelet módosítása a jelenleg érvényben lévı, 2007. április 30-ig szóló határidı elıtt megjelen-
tetésre kerül, jelen felhívás a gazdálkodók kellı idıben történı tájékoztatását, a szükséges engedélyek  
beszerzésének lehetıségét szolgálja. 

 
          Dr. Bokor József 
           NVT tanácsadó 

Április 28- 29-én  Országos Társaséneklési versenyen vesz 
 részt  Budapesten: Ribár Andrea és Hajzer Noémi 
 képviseli iskolánkat, felkészítıtanáruk: Mátrai Éva 
Május:  2-án   angol verseny 
 4-én    15:00 Anyák napi ünnepély (óvoda) 
             16:00 Anyák napi ünnepély 
 8-án    14:00 Szülıi értekezlet 
 10-én   Madarak és fák napja 
 10-én   Tanító nénis szülıi értekezlet az óvodában 
 12-én   Orgovány – Muzsikáljunk együtt! 
 16-17-én  Várépítı csapatverseny (Lakitelek) 
 18-án   A múzeumok nemzeti napja 
 19-én   5-6. osztálykirándulás (Eger) 
 24-én   Az európiai nemzeti parkok napja 
 25-én   Kihívás napja 
                   Gyereknap (óvoda) 
                     Focikupa Kunpeszérrel 
 29-én   Focikupa döntı Kaskantyún 

 

Felhívás! 

Német nyelvtanfolyam indul május elején a Könyvtárban, 
nagyobb létszám esetén a nyelvilaborban. 
Bıvebb információ és jelentkezés a Könyvtárban. 
   �  �  � 

Ismét Infósuli! 

Internethasználói tanfolyam indul májusban a Könyvtár-
ban. A képzés 20 órás (4 délután) és a Megyei Könyvtár 
munkatársai tartják az elıadásokat. Szeretettel várunk 
minden jelentkezıt. 
   �  �  � 

Író –olvasó találkozó! 
2007. május 16-án 15 órakor ellátogat Könyvtárunkba 
Zsíros Simon Mária költını és bemutatja verseit.  
Az érdeklıdıket szeretettel várjuk. 

Faluház  és  Könyvtári  hírek 

Tisztelt Lakosság! 

 Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy községünkben 2007. május 13-án vasárnap  
szemétgyőjtés lesz, melyet az Önkormányzat, Vadász Egyesület és a Polgárırség közösen  
szervez. Várunk minden segíteni szándékozót reggel 8 órára a Faluház elé. Munka után a  
résztvevıknek közös bográcsozás! 

�   �   � 

 2007. május 16-án szerdán lomtalanítás lesz, amit  a Saubermacher Magyarország Kft.   
végez! Megkérjük a kedves lakosokat, hogy feleslegessé vált dolgaikat szerdán kora reggel  
tegyék ki a házak elé! 


