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A Pro Rehabilitációs 
Kft munkatársaként 
Hunyadfi Anikó 
rokkantak termékei-
nek és könyveinek 
árusításával foglalko-
zik.  

Állandóan bıvülı ter-
mékválasztékkal vár-
ja megtisztelı érdek-
lıdésüket, vásárlásu-
kat a Petıfi S. u. 9. 
szám alatt.  

InternetInternetInternetInternet----bekötésbekötésbekötésbekötés    

 

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 30 elıfizetıi szerzıdést kötött eddig a szolgáltató, továbbra 

is várják az internet szolgáltatást igénybe venni szándékozókat. 

Kunbaracs, 2007. szeptember 27. 

Kunbaracs Községi Könyvtár Hiperkom Kft. 

CIVIL HÍREK 
„Két kerékkel Fülöpháza és Kunbaracs 

egészségéért” 

címmel nyert pályázatot a Kunbaracsi Kulturális Egye-
sület, együttmőködve a Fülöpházi Kulturális Egyesület-
tel (FÜLKE) az Egészséges Településekért Alapítvány-
tól. A pályázat Kunbaracs gesztorságával valósul meg, a 
támogatás összege 1 096 000 Ft, melybıl 30 db kerékpár 
beszerzésére került sor. A pályázati programot december 
31-ig kell megvalósítani, amelynek keretében 4 kerék-
pártúrát vállaltunk Fülöpháza és Kunbaracs települések 
lakosságának részvételével. 
Köszönjük az eddigi két program megvalósítása során az 
aktív részvevık együttmőködését, segítségét, támogatását! 

Várjuk a jelentkezıket a következı túrára! 

Nyertek a civil szervezetek az  
NCA pályázaton 

 Idén is benyújtották támogatási igényüket civil 
szervezeteink a Nemzeti Civil Alapprogram mőködési 
támogatásra kiírt pályázatára. Négy civil szervezet nyert 
a következı eredménnyel: 

• Kunbaracsi Kulturális Egyesület: 150 000 Ft 

• Kunbaracsi Polgárırség: 100 000 Ft 

• Kunbaracs Községi Sportegyesület: 100 000 Ft 

• Kunbaracs Községért Alapítvány: 100 000 Ft. 

Az elnyert összeget a szervezetek saját mőködésükre 
használhatják fel. 

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. 

Útban Fülöháza felé ↓         Megérkeztek a fülöpházi kerekesek→ 

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. 

2007. VI. évfolyam, Szeptember Megjelenik havonta 

„ISTEN DICSİSÉGÉRE, 
A BARACSPUSZTAI HÍVEK 

ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBİL KÉSZÜLT 
SZABÓ JÁNOS ÉS KRUPPA JÁNOS KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL 

AZ ÚRNAK 1940. ÉVÉBEN.” 

feliratú harangunk, amely 36 évig szólt a baracspusztai, ill. kunbaracsi embereknek 
Csaradában. Kb 1976-tól azonban a kunadacsi templom tornyát ékesíti, amely ha-
rang a baracspusztai emberek szándékából, adományaiból öntetett Budapesten, 
1940-ben, ennek ellenére mégsem a kunbaracsi embereket hívja zengı szóval … 
( a harang fotója a kunadacsi templomtoronyban készült)  

Harangtorony építése 

A tartalomból: 

Harangtorony építése 1 

Könyvtár hírei 2 

Iskola hírei 3 

Gazdáknak 3 

Önkormányzati hírek 3 

Egyházközségi hírek 3 

Sporthírek 3 

Civil hírek 4 

Az új harangtorony építésére eddig érkezett támogatások: 

• helyi lakosok: 39 000 Ft 

• helyi vállalkozók: 112 000 Ft 

• Kunbaracsról elszármazott magánszemélyek és vállalkozók: 140 000 Ft 

• Árpád kori templomromnál tartott szentmise adománya: 11 000 Ft 

• Kunbaracs Községért Alapítvány számlájára 1%-okból 2005. és 2006. évben felajánlott: 69 728 Ft 

Eddigi kiadások: vasanyagra 250 387 Ft. 

Közösségi munkát végeztek: 

• Plattner János, kimarkolta az alapot saját géppel, 

• Hegedős László, Gyenes Gábor a kimarkolt földet elszállították 

• Hirman Laci bácsi a zsaluzást végezte, 

• Kocsis Pál a zsalut biztosította és segédkezett a munkálatokban, 

• Újvári Tibor és Németh Imre folyamatosan segítik a munkálatokat. 

• Szarka Zsolt és munkatársa, kımőves munkát végezték, 

• Hajnal Norbert a Free Line Kft. építımérnöke az alap kitőzését és a szintezést végezte, 

• Danubius Beton a szállítást vállalta. 

 A megvalósítás érdekében kiemelkedı szervezı munkát végez Farkas P. József barátunk, a Porta Egyesület 
elnöke, valamint Szabó István a Kunbaracs Községért Alapítvány elnöke.  

Valamennyi segítınknek tisztelettel köszönjük az eddigi támogatást, fáradozást! 
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KÖNYVTÁR HÍREI 
Tanuljon teljes támogatással 

 Az Ipszilon Pedagógiai Szolgáltató Kft. térítésmen-
tes képzéseket szervez munkaviszonyban állók és állás-
keresık számára, a „Lépj egyet elıre II.” program segít-
ségével. A tanfolyam ideje alatt a hallgatók képzé-
si/megélhetési támogatást kapnak, melynek összege vál-
tozó, elérheti 150 tanfolyami óránként akár a 75 325 Ft-
ot is. A végzett hallgatók EUROPASS kiegészítı bizo-
nyítványt kapnak, amely az EU-ban való munkavállalást 
segíti. A következı képzési lehetıségek állnak a rendel-
kezésre: 

• 7-8. osztályos felzárkóztató + szakmai végzettség 
megszerzése 

• 9-10. osztályos felzárkóztató + szakmai végzettség 
megszerzése 

8 általános iskolai vagy 10 osztályos végzettséggel: 

• Óvodai dajka 

• Szociális gondozó és ápoló 

• Hulladékgyőjtı– és szállító 

Érettségivel: 

• Gyógymasszır 

• Gyógypedagógiai asszisztens 

A képzések helyszíne Kecskemét, MTA RKK Alföldi Tu-
dományos Intézete, Kecskemét, Rákóczi út 3. 
Információ: Havasi Béláné, tel.: 76/502-840 

Jelentkezzen sürgısen!!! 

 Október közepétıl új térítésmentes képzési lehetı-
ségek jelennek meg a „Lépj egyet elıre II.” program kere-
tében. 
Bıvebb információ a Könyvtárban. 

Könyvtárak összefogása 

 2007 ıszén ismét sor kerül a „Könyvtárak össze-
fogása a társadalomért" országos rendezvénysorozat-
ra az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésé-
ben, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
 Október 2-12. között a „Nagy Olvashow" a társa-
dalom minden korosztályának figyelmét igyekszik rá-
irányítani az olvasásra.  
A programsorozat céljai között szerepel az is, hogy be-
vezesse a következı évek európai uniós nagy olvasási 
programját, a „Nyisd ki a könyvet". 
 Október 3-án, szerdán 9 órakor Kunbaracson a prog-
ramsorozat keretében „Elsı utam a könyvtárba” címmel 
minden 0-1 éves korú babát és anyukáját szeretettel vá-
runk a könyvtárunkban. 
A program a következı: 

• babakönyv átadása, 

• könyvajánlók babáknak, 
mamáknak 

• bababeiratkozás 

 

 

*** 

www.kunbaracs.hu 
 

 Elkészült Kunbaracs község honlapja, amelyet a 
www.kunbaracs.hu címen tekinthetnek meg. Köszönjük 
Tóth István önzetlen munkáját, aki a honlap tervezé-
sét, feltöltését végezte és felvállalta a folyamatos kar-
bantartást is. Várjuk észrevételeiket, javaslataikat a 
honlapon lévı fórumba vagy a kunbaracs@telehaz.hu e-
mail címre. 

ISKOLA HÍREI 

A Zenei világnap 

alkalmából október elsején, hétfın 14 órakor zenés, 
játékos mősort tart a 100 Folk Celsius zenekar két tag-
ja a Faluházban. Minden kedves érdeklıdıt szeretettel 
várunk! Belépı: 400 Ft 

 
Zeneoktatás 

 Továbbra is folytatódik a zeneoktatás a helyi álta-
lános iskolában. 
Citeraoktatás szombati napokon Szıke Péter a 
„Népmővészet Ifjú Mestere” vezetésével. 
Zongoraoktatás heti egy alkalommal délután Mátrai 
Éva tanárnı irányításával, havi 1000 Ft-os térítési díj 
ellenében. Jelentkezni az általános iskolában vagy a 
könyvtárban lehet. 

Bábszínház 

 A következı elıadás október 18-án 10 órakor lesz 
az óvodában. Minden 3-10 éves korú gyermek részvéte-
lére számítunk. Belépı 300 Ft. 
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Futball-mérkızések 
Idıpont Hazai Vendég Eredmény 

2007. 08. 25. szombat 17:00 Kecskeméti LC Kunbaracs KSE 0:6 

2007. 08. 29. szerda   17:00 Kunbaracs KSE Hetényegyháza 2:2 

2007. 09. 02 vasárnap  16:30 Kunbaracs KSE Ballószögi Vállalkozó SZSE 3:1 

2007. 09. 09. vasárnap 16:30 Kunbaracs KSE Ballószögi KSK 1:1 

2007. 09. 16. vasárnap 16:00 Fülöpszállási SE Kunbaracs KSE 4:3 

2007. 09. 23. vasárnap 16:00 Kunbaracs KSE Városföldi SE 3:0 

2007. 09. 30. vasárnap 16:00 Tass KSE Kunbaracs KSE  

2007. 10. 07. vasárnap 15:00 Kunbaracs KSE Helvéciai VSE  

 Ökogazda tanfolyam indul október 30-án, kedden. A tanfolyam minden kedden 8-tól 16-óráig tart, a tanfolya-
mot vezeti Nemes Mátyás ökogazda. A tanfolyam költsége 9 000 Ft és 100 órás idıtartamú. A tanfolyam elején sor 
kerül egy jól mőködı ökogazdaság megtekintésére. A témával kapcsolatos megbeszélést Nemes Mátyás tartja októ-
ber 16-án, kedden 15 órakor Kunbaracson a Faluházban. Jelentkezni lehet a Könyvtárban személyesen vagy a 
76/545-126-os telefonszámon.. 

*** 

 A gazdálkodási napló beküldésének végsı határideje 2007. december 30. Felhívjuk a gazdálkodók figyel-
mét, hogy aki még nem készítette el és segítségre van szüksége, sürgısen keresse fel Dr. Bokor József szaktanács-
adót, aki minden kedden 13 órától 16 óráig rendelkezésükre áll a könyvtárban. Telefonszáma: 06 20/335-0318. 

Győjtés a harangtoronyért 

 A harangtorony tervezett költségvetése 10 000 000 Ft, ezért a Kunbaracs Községért Alapítvány 
továbbra is várja a támogatásokat. Az Alapítvány számlaszáma, melyre eljuttathatják adományaikat a 
következı: 

11732002-20331551-00000000 (OTP). 

Készpénzes adomány befizetéséhez csekk átvehetı Hegedős Lászlónénál a Könyvtárban. A postán  
urna került elhelyezésre, melybe szintén elhelyezhetik felajánlásaikat. 

Köszönjük segítségüket! 

Elektronikai hulladékok és szárazelem győjtése a településen 

 A Saubermacher Kft. 2007. október hónapban megszervezi az elektronikai hulladékok begyőjtését és elszállítását 
Kunbaracson.  
Hulladékok köre: Képcsöves (TV, számítógép-monitor) háztartási kis- és nagygép, szórakoztató és háztartási elektronika 
(mosógép, hőtıszekrény, kenyérpirító, kazettás magnó, rádió, elektromos játék, mobiltelefon, számítógép, billentyőzet, 
telefon, faxgép, fénymásoló stb.). 
A hulladékokat kérjük, hogy Újvári Tibornak adják le az önkormányzat épületében október 11-én és 12-én, 8-12 óráig. 

A szentmisék új idıpontja, vasárnap fél 9–kor a katolikus templomban! Várjuk a gyermekeket és szülei-
ket. Szeretnénk, ha minél több gyermek élne a hitoktatás lehetıségével.  


