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Anyakönyvi  

Hírek 

Idıpont Hazai Vendég Eredmény 

2007. 03. 10. szombat 14.30 Kunbaracs KSE Tass KSE 2:2 

2007. 03. 17. szombat 15.00 Fülöpházi SE Kunbaracs KSE  

2007. 03. 24. szombat 16.00 Kunbaracs KSE Helvéciai VSE  

2007. 04. 01. vasárnap 16.30 Kecskeméti LC Kunbaracs KSE  

2007. 04. 15. vasárnap 16.30 Tiszaugi KTE Kunbaracs KSE  

2007. 04. 07. szombat 16.30 Kunbaracs KSE Dunaegyháza SE  

2007. 04. 28. szombat 17.00 Kunbaracs KSE Kunadacs KSE  

2007. 04. 22. vasárnap 16.30 Kunbaracs KSE Ballószögi Vállalkozó SZSE  

Futball-mérkızések márciusban és 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.  

Hirdetés 

 

 Gépelést, szö-
vegszerkesztést profi 
szinten, rövid határ-
i d ı r e  v á l l a l o k .  
Tel: 20/217-3232 

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, 2007. március 14. 

Kunbaracs Községi Könyvtár Hiperkom Kft. 

Elhunytak: 

Újvári Gáborné Szurnyák Erzsébet 
Kecskeméti József 

Győjtés az új harangért 

  Tisztelt lakosság! A Kunbaracs Községért Alapítvány 
továbbra is várja adományaikat, hogy megépülhessen 
az új harangláb és újra felcsendülhessen településün-
kön a harangszó. Az Alapítvány számlaszáma, melyre 
eljuttathatják adományaikat a következı:  

11732002-20331551-00000000 (OTP).  
Készpénzes adomány befizetéséhez csekk átvehetı He-
gedős Lászlónénál a Könyvtárban. 
Köszönjük segítségüket. 

A FALUHÁZ HÍREI 
Felhívás! 

 A kunbaracsi Faluházban minden héten kedden, 
csütörtökön és pénteken 8-15 óráig kérdésükkel és pana-
szukkal bátran forduljanak Kövecses Anita fizioterápiás 
és gyógymasszırhöz. 

*** 
 Fazekas kör a Faluház szervezésében Kövecses 
Mihályné Ica vezetésével, heti 3 alkalommal. A foglalkozá-
sokra kicsiket-nagyokat, felnıtteket, idıseket  egyaránt 
szeretettel várunk! Az anyagköltségekhez hozzájárulást 
kérünk a résztvevıktıl. 
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A tartalomból: 

 

 

 

  Sport hírek 4 

Március 15. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a helyi általános iskola növendékei ün-
nepi megemlékezést tartanak március 14-én 1330-kor a Faluházban. 

Könyvtár hírei 

Internet Fiesta 
 
 Az Infor-
matikai és Könyv-
tári Szövetség or-
szágos programso-
rozata, amelybe 
könyvtárunk is 
bekapcsolódott. 
 Az Internet Fiesta több éves 
hagyományra tekint vissza a könyv-
tárakban. A 7. magyarországi feszti-
vál programjaira 2007. március 20. és 
31. között kerül sor. Az idei rendez-
vénysorozat fı témája: Könyvtárak az 
elektronikus ügyintézésért 

Mese-staféta 
 
 Március 27-én kedden 12-18 
óráig mesés barangolás az Inter-
neten. Játékos web-böngészés mese-
beli feladatokkal. Iskolás csoportok 
fogadása a helyi Könyvtárban. 

*** 

Virtuális állásbörze 
 
 Március 23-án pénteken 10-
18 óráig álláskeresés az Internet se-
gítségével. Oktatás: önéletrajz-írás; 
elektronikus postafiók készítése; e-
levelezés 

Író-olvasó találkozó és 
könyvbemutató 

 
 Könyvtárunkba látogat 
2007.március 21-én szerdán délelıtt 
11 órakor Berg Judit meseíró. Bemu-
tatja a „Micsoda idı!” címő legújabb 
meseregényét az iskolás gyerekeknek. 
 Könyvtárunkban megtalálha-
tók az írónı „Micsoda idı!”,és a 
„Tündér bicikli”címő könyvei. Várjuk 
gyermekek és szüleik érdeklıdését, 
ismerkedjenek meg az említett mese-
könyvekkel és írójukkal! 
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Farsang 
 
 
 Február 23-án pénteken került megrendezésre a 
Mővelıdési Házban az idei farsang. 
 Minden osztály színvonalas produkcióval készült.  
Az 1-2. osztályosok egy egész cowboy csapatot hívtak vendé-
gül Kunbaracsra, akik vidám tánccal kápráztatták el a kö-
zönséget. 

A 3-4. osztály Nóra néni közremőködésével a 101 kiskutyát 
jelenítette meg a színpadon csodálatos álarcokban. 

 
 

Az 5-6. osztály hastánc produkcióval lépett a közönség elé.  

A 7-8. osztály vidám kacsatánccal készült.  

A zsőri nehéz helyzetben volt, ezért minden csoport egyfor-
ma díjazásban részesült.  
Egyéni fellépık között volt: hercegnı, boszorkány, kapus, 
tündér, jósnı, rabszolga, bohóc, rab. A sok szép jelmez közül 
nehéz volt választani, így itt is egyenlıen értékeltük a pro-
dukciókat. 
A szülıi munkaközösség közben finom farsangi fánkot és 
üdítıt árult. A kultúrház hangos volt a zenétıl, jókedvtıl. 
Rengeteg tombolatárgy került kisorsolásra, köszönjük a szü-
lıknek és Hunyadfi Anikónak. Reméljük vigasságunkkal 
előztük a telet és beköszönt a várva-várt tavasz! 

Az oviban is megtartottuk 
a farsangot 

 
 2007. február 16-án került 
megrendezésre az óvodában a far-
sang, a gyerekek nagyon izgatottan 
várták már, hogy megmutathassák 
jelmezeiket. Nagyon szép és ötletes 
ruhákba öltöztek a gyerekek. A jel-
mezes bemutató után játékos mulato-
zás vette kezdetét. 
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Márciusi programjaink 

7-8.: Kismatematikusok, kisnyelvészek verseny döntıje (Lakitelek) 
10. (szombat) : Tanítás pénteki órarend szerint 
14. 1330: Nemzeti ünnep 
16.: Pihenınap 
21. 11 óra: Berg Judit: Micsoda idı! Meseregény bemutatása 
22.: Víz világnapja- Ref. Koll. Uszodájában látogatás 
24.:IV. Duna-Körös-Tisza-Maros Eurorégiós 
 XI. Bartók Népzenei Verseny – Csorvás 
 (Kökény Citerazenekar) 
27.: Színházi Világnap 
29.: Fényképész 
30. 15 óra: Gyermekgála 

Áprilisi programjaink 

3.: Fogadóóra 
5-10.: Tavaszi szünet 
11.: Költészet napja - Versmondó verseny 
12.: Őrhajózás napja: látogatás a Planetáriumba 
14.: Tavaszköszöntı hangverseny 
20.: Leendı elsı osztályosok beiratkozása 
21.: Tanítási nap (hétfı) 
23.: A könyv napja 
23.: Föld napja 
23-27.: Tavaszi papírgyőjtés 
30.: Pihenınap 

Színházban voltunk 

 

 2007. február 20-án látoga-

tást tettünk a kecskeméti Katona 

József Színházba, ahol megtekintet-

tük Lázár Ervin: A kisfiú meg az 

oroszlánok címő elıadását. A zenés – 

táncos darab mindenkinek elnyerte 

tetszését. Az elıadás elıtt volt idınk 

betérni a megyei könyvtárba is. A 

gyermekkuckóban mesekönyveket, 

tudományhoz és természethez kap-

csolódó kiadványokat nézegettünk, 

még a kincses ládák játékait is kipró-

báltuk. Tartalmas délutánt töltöt-

tünk el Kecskeméten, reméljük ha-

marosan megismételhetjük. 

Molnárné Koncz Eleonóra 

2007. évi támogatás igénylés 

 

 Április elseje és  május 15-e között lesz lehetıség az idei területalapú, KAT-os és AKG-s támogatások egy-
idejő igénylésére. Felhívjuk a mezıgazdasági termelık figyelmét, hogy ebben az idıszakban (de már március 22-
étıl kezdıdıen) keressék fel a falugazdászt az igénylések beadása érdekében. A falugazdász minden csütörtökön 
9-12 óráig áll a termelık rendelkezésére a Könyvtárban. 

*** 

Beruházási, fejlesztési pályázatok 

 

 Mezıgazdasági gépbeszerzések támogatására lesz lehetıség várhatóan április-május hónapokban. A me-
zıgazdasági gépek megvételéhez általában 25%-os, az állattartáshoz kapcsolódóan 35%-os támogatás vehetı 
igénybe. Amennyiben megjelennek a pályázati felhívások a következı számban közzétesszük. 

*** 

Nitrát rendelet 

 A 49/2001. (IV.3.) Kormány rendelet (nitrát rendelet) 9.§-a szerint, az elızı kormány rendeletet módosító 
27/2006. (II.7.) Kormány rendelet 2. számú mellékletében szereplı nitrátérzékeny területen lévı 

 - állattartóknak 
 - híg– és szerves-trágya felhasználóknak, 
 - szennyvíz, illetve szennyvíziszap felhasználóknak 

az elızı évi gazdálkodásukról bevallást kell tenniük a területileg illetékes Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény– és Talajvédelmi igazgatóság felé (korábban: Növény– és Talajvédelmi Szolgálat). Aki a bejelentési kö-
telezettségét február 28-ai határidıre nem teljesítette, sürgısen pótolja! Adatlap a Könyvtárban beszerez-
hetı. 
 


