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Anyakönyvi  

Hírek 

Hunyadfi Anikó rok-
kantak termékeinek és 
könyveinek árusításá-
val foglalkozik, a Pro 
Rehabilitációs Kft mun-
katársaként. 
Állandóan bıvülı ter-
mékválasztékkal várja 
megtisztelı érdeklıdé-
süket, vásárlásukat a 
Petıfi S. u. 9. szám 
alatt.  

Internet-bekötés 

 

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

1. Egyéni elıfizetés esetén az Internet-szolgáltatás díja: havi bruttó 6 600 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 31 elıfizetıi szerzıdést kötött eddig a szolgáltató, továbbra 

is várják az internet szolgáltatást igénybe venni szándékozókat. 

Kunbaracs, 2007. december 21. 

Kunbaracs Községi Könyvtár Hiperkom Kft. 

Született: 

Szentkúti Eszter Anna 
(a.n.: Berente Klára) 

4 KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2007. VI. ÉVFOLYAM, DECEMBER 

Kérjük, aki teheti, fizesse be az egyház fenntartá-
si támogatást, melynek összege 3 000 Ft/fı/év, 
nyugdíjas esetében 2 000 Ft/fı/év. A plébános úr 
által részletezett okok miatt nagy szükség lenne 
a fenntartási támogatás megfizetésére, mivel a 
téli hónapokban még a főtés biztosítására sincs 
fedezet! Sajnos az egyházmegyének kötelezıen 
befizetendı évi 6 győjtés összegét sem tudjuk 
elküldeni a csekély perselypénzbıl, így megvo-
násra került 2007-ben Kunbaracs hitéleti támo-
gatása is. Kérünk minden jó szándékú embert, ne 
legyen közömbös ebben a helyzetben. 

Hegedős Lászlóné 

Győjtés a harangtoronyért 

A harangtorony tervezett költségvetése 
10 000 000 Ft, ezért a Kunbaracs Községért Alapít-
vány továbbra is várja a támogatásokat. Az Alapít-
vány számlaszáma, melyre eljuttathatják adomá-
nyaikat a következı: 

11732002–20331551–00000000 (OTP). 
Készpénzes adomány befizetéséhez csekk átvehetı 
Hegedős Lászlónénál a Könyvtárban. A postán  
urna került elhelyezésre, melybe szintén elhelyezhe-
tik felajánlásaikat. 

Köszönjük segítségüket! 

Házhoz jön a biztonság 

 

Nagy Gizella (30/525–
6267) és Fésős Sándorné 
(30/264-8008) teljes körő 
ingyenes biztosítási ta-
nácsadással és hitelügy-
intézéssel áll rendelkezé-
sükre. 

Mikulás-járat 
Kunbaracs község területén mőködı Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat az idén is megszervezte Mikulás-
járatát a nehezebb sorban élı gyermekek részére. A program dr. Rácz Imre Gábor háziorvos adományozása jóvoltából 
valósulhatott meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni szíves hozzájárulását. 
Minden kedves lakosnak kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk. 

A Szolgálat Munkatársai 

Az alakformálás és a mozgáskultúra fejlesztésének egy iz-
galmas módját ajánljuk. Latin-amerikai zenékre tánc soro-
kat gyakorlunk be, melyeket azután a fitness dinamikájával 
„kifulladásig” ismétlünk. A tréningeken a latin-amerikai 
tánc alapjainak elsajátításával igazi latin zenékre táncoljuk 
el a begyakorlott sorokat, miközben a mozdulatok finomítá-
sával a harmonikusan szenvedélyes és nıies mozgás elérése 
a cél. A kitartó gyakorlás és a helyenként kemény tempó a 
versenytáncos lányoktól elirigyelhetı gyönyörő izmos lábak, 
fenék és has kialakításában fog segíteni. 
Felnıtt és junior csoportokat is indítunk! (Telefonon je-

lentkezzetek! 06/20/552-8207) 
A tréningeket Budapest több hely-
színén tartjuk. Igény szerint 
(minimum 6–8 jelentkezı esetén) 
új helyszínek, így Kunbaracs be-
vonásával. 
Idıpontot egyeztetni a fenti telefonszá-
mon lehet az 1 órás tréningekre, vagy 
jelentkezni a Könyvtárban. 

Minden kedves kunbaracsi lakosnak békés Karácsonyi Ünnepet és boldog Új Évet kívánnak a Posta dolgozói 

Lányok! 
Kezdı tánc-mozgás csoportok indulnak! 
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Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe; 
Köszöntést mondanak a kisded-
nek, Ki váltságot hozott az embe-
reknek. 

Angyalok szózata minket is hív, 
Értse meg ezt tehát minden hő 
szív; A kisded Jézuskát mi is áld-
juk, Mint a hív pásztorok, ma-
gasztaljuk. 

Üdvözlégy, kis Jézus! reménysé-
günk, Aki ma váltságot hoztál 
nékünk. Meghoztad az igaz hit 
világát, Megnyitád szent Atyád 
mennyországát. 

Dicsıség, imádás az Atyának, 
Érettünk született szent Fiának, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Szentháromságban az egy Isten-
nek. 

Minden kedves Olvasónknak 
kellemes ünnepeket kívánunk! 

Szeretnénk-e, ha gyermekeink, 
unokáink, a fiatalok itt marad-
nának községünkben? Szeret-
nénk, ha gyakrabban jönnének 
haza, hosszabb idıt maradná-
nak itthon, velünk, a faluban! 
Nem akarunk halott, elhagya-
tott, kiöregedett község lenni! 
Mit tehetünk a jelenlegi keser-
ves helyzet ellen? Például ne 
csak mindig ugyanaz a néhány 
ember cselekedjen és tegye a 
dolgát mindannyiunkért. 
Amikor a település valamilyen 
közösségi munkát, szórakozást, 
egyebet szervez, mi, felnıttek 
legyünk az elsık, akik jelentke-
zünk és kézenfogjuk a gyereke-
ket, hogy együtt segítsünk. 
Nemcsak magunkért, hanem a 
jövı nemzedék érdekében. Köz-
ségünk szép, itt születtünk, itt 
élünk! A saját házunk táját is 

örökösen javítani, szépíteni, 
igazítani kell. Amikor ezt tesz-
szük, nem kérdezzük senkitıl, 
hogy ki fizeti ezt meg nekünk? 
Mennyibe kerül a munka, amit 
a saját házunk tájáért te-
szünk?! Hiszen a családomért 
teszem, amit tennem kell! Ezt a 
szemléletet kell kiterjesztenünk 
községünkre, lakóhelyünkre is, 
hiszen ez is a mi tágabb házunk 
tája! Fogjunk össze valameny-
nyien a falu szépítéséért, jobbí-
tásáért, fejlesztéséért! Ne azt 
nézzük, hogy ezért ki mennyit 
fizet nekünk, hanem lássuk 
meg azt is, hogy a közösségi 
munkát a saját gyermekein-
kért, unokáinkért, fiataljain-
kért tesszük! Mert csak ezáltal 
tudunk boldogulni, és csak ez 
menthet meg bennünket azon 
intézkedések hatásaitól, melyek 

sújtanak nap mint nap. A kö-
zösség összefogó, összetartó 
erejében bízhatunk, ami átse-
gíthet mindannyiunkat a napi 
gondokon, nehézségeken! 
Lássuk be, hogy más települé-
sek, közösségek összefogással, 
együtt gondolkodással és tenni 
akarással túlléptek ezen a 
mélyponton és sikeresek tudtak 
lenni az élet minden területén! 
Mi baracsiak talán kevesebbek 
vagyunk…? 
 

egy kunbaracsi 
 

„Szeressük egymást gyerekek, 
A szív a legszebb kincs. 

Ennél szebb szó, hogy szeretet 
A nagyvilágon nincs. 

Az élet úgyis tova száll, 
A sír magába zár. 

Szeressük egymást gyerekek, 
Hisz minden percért kár!” 

Hogyan tovább kunbaracsiak? 

A tartalomból: 

Hogyan tovább 
kunbaracsiak? 1 

Gazdáknak 2 

Önkormányzati 
hírek 2 

Polgárır hírek 2 

Egyházközségi 
hírek 3 

Hírek, infor-
mációk 4 
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GAZDÁKNAK 

POLGÁRİR HÍREK 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 
AZ İSTERMELİI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZİ TERMELİKNEK! 

 
Az általános forgalmi adó törvény módosítása szerint minden ıstermelınek még az idén – tehát 2007. december 31-ig – 
adószámot kell váltania. 
Az ıstermelınek a piaci vagy otthoni értékesítésekor is 2008. január 1-tıl számlát kell adnia. 
Az ıstermelıi igazolvány betétlapjára értékesíteni nem lehet. További információért – az idı rövidsége miatt – javasoljuk, 
keresse meg könyvelıjét vagy a falugazdászt. 
Adószámot az APEH-nak megküldött a 07T101 számú adatbejelentı lapon, valamint a 08TAFA-E ÁFA nyilatkozat kitöl-
tésével lehet kérni. Segítségnyújtás a nyomtatványok kitöltéséhez a könyvtárban. 

Tisztelt Lakosság! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2007. december 26-a, szerda helyett az ünnepre való tekintettel 2007. december 27-én 
csütörtökön lesz a hulladékszállítás. 
Ezen a napon a megszokott idıpontban jönnek a hulladékszállítók. 

• Személy és vagyonır 
• Kereskedı, boltvezetı 
• Parkgondozó 
• Takarító 
• Könnyőgép-kezelı 
• Mezıgazdasági gépkezelı 
• Élelmiszer, vegyi áru eladó 
A tanfolyam 2008 tavaszán indul, 

szakmánként minimum 15-20 fı je-
lentkezése esetén. A képzés ingyenes 
mindazoknak, akiknek nincs szakmá-
ja, vagy nem piacképes szakmával 
rendelkeznek, érettségizetteknek, 
munkaviszonyban állóknak és mun-
kával nem rendelkezıknek, nyugdíja-
soknak, leszázalé- koltaknak. A kép-

zés végén egy havi minimálbér jutta-
tást kapnak a résztvevık. 
Jelentkezési határidı: január 10. 
A jelentkezés és a képzés helye: 
Könyvtár, Információs és Közösségi 
Hely. 
Telefon: 76/546–126 

Lépj egyet elıre II. program 
keretében az alábbi OKJ-s szakmai képesítés megszerzésére lesz lehetıség Kunbaracson: 

Továbbra is várjuk a nevelıszülıi tanfolyamra a jelentkezéseket. A tanfolyammal és a nevelıszülısséggel kapcso-
latosan januárban tartunk elıadást a Könyvtárban. 

2007. december 15-én gulyáságyút ava-
tott a helyi Polgárırség és a Vadászegyesü-
let. Babgulyás és forraltbor készült a gu-
lyáságyúban. Köszönjük a segítséget Sík 
Mihály szakácsnak, Fehér Istvánnak, Hege-
dős Lászlónak (Csocsesz), Újvári Tibornak, 
Újvári Tibornénak és Magyari Péternének. 
A gulyáságyú a rendeltetésének megfelelı-
en lett felavatva, ami azt jelenti, hogy me-
net közben, vontatva fıtt benne az étel. 

A vacsora keretein belül három új 
polgárör kapta meg az igazolványát:  

Heczeg László, 
Márkus Balázs, 
Plattner János. 

Eredményes munkát és jó egészséget kívá-
nunk nekik a település nevében. 

Szabó István 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 

Karácsony ünneplése 

Jézus Krisztusról, mint történelmi személyrıl komolyabb emberek ma már nem vitatkoznak. Mindannyian tudjuk, 
hogy újkori idıszámításunkat Jézus születésétıl számítjuk. Hogy a különbözı rítusú egyházak, pl. örmények, kop-
tok, keleti egyházak nem ugyanazon idıpontokban ünneplik Jézus születését, az idıszámítás különbözı módon tör-
ténı számításainak köszönhetı. A Nagy Szent Gergely pápa által szerkesztett naptárt, amit mindannyian haszná-
lunk, ma már szinte az egész világon elfogadták és használják. Karácsony ünneplését mégis az ı régi szokásaik sze-
rint számítják sokan, például az örmények, a koptok stb. 

Nem egészen jóhiszemő gondolkodású emberek szeretik a Karácsonyt összemosni a régi pogány világban a téli 
napfordulóval, a pogányok által ünnepelt „fény ünnepével”, mely ünnep szinte egybeesik a mi Karácsonyunkkal 
(december 22-e). 

Ma az emberek nagytöbbsége a határok nélküli vásárlásban, ajándékozásban, lakmározásban látják a Karácsony 
lényegét. A média segítségével teljesen amerikai szokásokat veszünk fel, pl. a pulykahús fogyasztási láz stb. Ez még 
nem is volna nagy gond, de a Karácsony ünnepének elsilányítása, profanizálása az már elgondolkodtató. Észrevétle-
nül fosztanak meg értékeinktıl. 

 
Kedves Olvasóink! 
Nekünk, keresztény istenhívı embereknek Karácsony ünnepe ennél sokkal többet jelent. Elsısorban nem a külsısé-
geket jelenti, hanem az igazi ıszinte, bensıséges összetartozást szeretetben. İszinteségünket az igazolja, ha min-
dennap szavaink és cselekedeteink ember és istenszeretetünkrıl tanúskodnak Amint fülünkben cseng az angyalok 
lelkes dala: „Dicsıség mennyben az Istennek, békesség a földön minden jóakaratú embernek”, ezzel a lelkesedéssel 
kell nekünk szent meggyızıdésünket továbbadni, hogy Jézus megváltói mőve, mellyel minden megtérı bőnöst fel-
emel nemcsak a mienk, hanem mindenkié. Azoké is Jézus, akik most még pillanatnyilag tagadják ıt, azoké is, akik a 
megtérés útján vannak, akik még kételkednek, akiknek a fejét a világ, a reklámok, a fogyasztói társadalom elfordít-
ja. Mindenkinek van esélye a föltekintésre, az irgalomra. Nyissuk ki szívünk szeretetének kapuit Isten elıtt ember-
társaink elıtt, mert Jézus mindenkié, a tied is! 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok híveimnek és olvasóimnak Isten áldotta szép Karácsonyt! 
 

Kiss Vilmos plébános 

A Karácsony elıtti – lehetıleg a szentmise – idıpontokat használják ki, akik szentgyónásukat az ünnepre szeretnék 
elvégezni. 

Szentmisék sorrendje: 
December 24-én, szenteste 17 órakor pásztorjáték, szentmise Kunbaracson, Karácsony Ünnepén, december 25-én 
ünnepi program, 8.30-ünnepi szentmise 
December 31-én Hálaadás Kunbaracson 17 órakor. 
 

Újév Napja, Szőz Mária Istenanyaságának Ünnepe 2008. január 1. Az ünnepi szentmisét 8.30 órai kezdettel rendez-
zük meg. 

 
 
Szeretném megköszönni helyi Önkormányzatunk vezetıségének Egyházunk iránti megbecsülését és támogatását, 

szeretném megköszönni kedves híveimnek a támogatását, akik szívügyüknek tartják Egyházunk fenntartását. 
Szeretném megköszönni mindenkinek egész évben irántunk tanúsított érdeklıdését, anyagi, szellemi segítségét, 

mellyel segítettek. Isten fizesse! Akik még valamilyen anyagi szükségük miatt nem tudták teljesíteni Egyházunk 
iránti kötelezettségüket, jöjjenek el, ügyeiket megpróbáljuk a legnagyobb megértéssel kezelni. 

Szeretném megjegyezni, egyházi alkalmazottak állami fizetésben NEM részesülnek. A hívek adományából kell 
nekünk fenntartani egyházközségünket és kiadni a plébános fizetését. Ezért fel kell vállalni a teher ránk esı részét. 
Tudjuk, hogy senki nem a fölöslegébıl adja támogatását, annál értékesebb Isten elıtt áldozatuk. 

A templomlátogatás szánalmasan lecsökkent. Tudom, hogy elfoglaltak az állattenyésztık, de jól beosztva egymás 
közt a feladatokat – egy kis jóakarattal – el tudnak jönni a templomba. A keresztény családokból egy-egy felnıtt hoz-
za el a gyerekeket a szentmisére, a következı vasárnap egy másik családtag hozza el. Ne hagyjuk magunkat befolyá-
solni a fogyasztói társadalom pusztító reklámjainak. 

 
A harangtoronnyal kapcsolatban mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb megoldódjon ez a kérdés, 

mindannyiunk szívügye, de Önök is tudják, hogy nehéz a megoldás. Azt is tudjuk, hogy nem kevésbe kerül, de bí-
zunk Istenben és a jóakaratú emberek támogatásában! 

Kiss Vilmos plébános 


