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HIRDETMÉNY 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
2008. március 9-re 

 
ORSZÁGOS ÜGYDÖNTİ NÉPSZAVAZÁST  

TŐZÖTT KI. 
 

A népszavazásra feltett kérdések: 
 

EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A FEKVİBETEG-GYÓGYINTÉZETI 
ELLÁTÁSÉRT A JELEN KÉRDÉSBEN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁST KÖVETİ ÉV 

JANUÁR 1-JÉTİL NE KELLJEN KÓRHÁZI NAPIDÍJAT FIZETNI? 
 

EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÉRT, 
FOGÁSZATI ELLÁTÁSÉRT ÉS A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSÉRT 

A JELEN KÉRDÉSBEN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁST KÖVETİ ÉV 
JANUÁR 1-JÉTİL NE KELLJEN VIZITDÍJAT FIZETNI? 

 
EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 

FELSİFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓKNAK NE KELLJEN 
KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁST FIZETNIÜK? 

 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrıl 

2008. február 22-ig 
kapnak értesítést. 

 
A névjegyzék 

2008. február 20-tól február 27-ig 
tekinthetı meg a polgármesteri hivatalban. 

 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

 
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT. 

 
A szavazás napján lakóhelyétıl távol lévı választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással, 
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fıkonzulátusain adhatja le szavazatát. 

 
Igazolás kiadását ajánlott levélben 

2008. március 4-ig, 
személyesen vagy meghatalmazott útján 

2008. március 7-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 

2008. február 22-én 16.00 óráig 
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. 

 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban a választási irodához! 
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  Gazdáknak 3 

A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep 
eseménye annak a történetnek része, 
melynek fıhıse Jézus, s a Bibliában 
az Újtestamentumot az ı életének és 
tanításainak szentelték. A négy evan-
gélista: Máté, Márk, Lukács és János, 
Jézus életének történetét az evangéli-
umokban hagyta ránk. 
Jézus tanításaival és példamutató 
életével nagyon sok tanítványt és 
hívet szerzett, s útra kelt, hogy a 
húsvét zsidó ünnepét a nagy város-
ban, Jeruzsálemben ünnepelje meg, 
ahol - mint tudta - sorsa és küldetése 
beteljesedik. 
A mai gyerekeknek - túl a vallási ün-
nepen - elsısorban a húsvéti nyuszit 
és a locsolás szép népszokását jelenti. 
Ilyenkor a kisebb gyerekek körbejár-

ják a rokonokat, barátokat és locsoló-
verseket szavalva követik szüleik 
hagyományát, a kölnivízzel való lo-
csolást. Pár új locsolóverssel segítünk 
gyerekeinknek, hogy színesebbé te-
gyük ezt a szép szokást: 
 
 
Kinyílott az aranyesı  
Én voltam ma a legelsı,  
aki kora reggel  
locsolkodni kelt fel  
Minden szıke, barna lány,  
Mint a piros tulipán  
Virulva-viruljon  
Rózsapermet hulljon.  
Íme, itt a kölni  
Szabad-e locsolni? 

**** 

Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház min-
den lakóit,  
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek 
minden óráit.  
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, 
tudom, öntözést vár,  
Mert víz nélkül minden plánta, úgy 
gondolom, elszáradna!  
De hogy ı soká viruljon, szép orcája is 
piruljon,  
Megöntözöm piros vízzel, fogadja el 
jószívvel! 

**** 
Van e háznak rózsabokra, 
nyúljék élte sok napokra, 
hogy virítson, mint rózsaszál, 
megöntözném: ennyibıl áll 
e kis kertész fáradsága, 
piros tojás a váltsága. 

Húsvét 

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúsá-
got. Elıször az orvosokhoz mentünk. 
Szakadt az esı, amint az utcára lép-
tünk, s ez egész késı estig tartott, de 
a lelkesedés olyan, mint a görögtőz: a 
víz nem olthatja el. 
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a 
jogászokhoz vonult a számban és lel-
kesedésben egyaránt percenként nö-
vekedı sereg. Jókai fölolvasta a felhí-
vást és a 12 pontot, s énvelem elsza-
valtatták a ’Nemzeti-dal’-t. Mindket-
tıt kitörı lelkesedéssel fogadták, s a 
refrénben elıjövı ’esküszünk’-öt mind-
annyiszor visszaharsogta az egész 
sereg, mely a téren állt. 
Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk, s a 
12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön 
nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a 
nyomtatványok, s ezrenként osztották 

szét a nép között, mely azokat részeg 
örömmel kapkodta. Délután három 
órára győlést hirdettünk a múzeum 
terére, s a sokaság eloszlott. 
A szakadó esı dacára mintegy 10000 
ember győlt össze a múzeum elé, on-
nan a városházához mentünk. A ta-
nácsterem megnyílt, s megtelt néppel. 
Rövid tanácskozás után a polgármes-
ter aláírta a 12 pontot. Óriási lelkese-
dés tört ki!... 
Budára! Budára! Nyitassuk meg Tán-
csics börtönét! Ezek voltak a nép leg-
inkább és legtöbbször hallható kiáltá-
sai. A választmány legalább húszezer 
ember kíséretében fölment Budára a 
helytartó tanácshoz és elıadta kívá-
natait. A nagyméltóságú helytartó 
tanács sápadt vala és reszketni mél-
tóztatott, s öt percnyi tanácskozás 
után mindenbe beleegyezett. A kato-
naságnak kiadatott a tétlenségi ren-

delet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót dia-
dallal hozta át a töméntelen sokaság 
Pestre. 
Ez volt március 15-e. Eredményei olya-
nok, melyek e napot örökre nevezetessé 
teszik a magyar történelemben.” 

 
(Részlet Petıfi Sándor naplójából) 

 
 

1948. március 15. 
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A, B kategóriás gépkocsivezetı tanfolyam indul. A tanfolyamra jelentkezni a Teleházban lehet Hegedős 
Lászlónénál. Telefon: 76/545–126. 

**** 

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

 
• Kereskedı, boltvezetı 
• Parkgondozó 
• Takarító 
• Könnyőgép-kezelı 
• Mezıgazdasági gépkezelı (betölthetı foglalkozás: Egyéb mezıgazdasági, erdıgazdasági erıgépvezetı, -kezelı) 
• Élelmiszer, vegyi áru eladó 
• Ruházati eladó 

A tanfolyam 2008 tavaszán indul, szakmánként minimum 15-20 fı jelentkezése esetén. A képzés ingyenes mindazok-
nak, akiknek nincs szakmája, vagy nem piacképes szakmával rendelkeznek, érettségizetteknek, munkaviszonyban 
állóknak és munkával nem rendelkezıknek, nyugdíjasoknak, leszázalékoltaknak. A képzés végén, 150 óránként két 
havi minimálbér juttatást kapnak a résztvevık. 
A jelentkezés rövidesen lezárul, jelentkezni sürgısen! 
A jelentkezés és a képzés helye: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely. Telefon: 76/546–126 
 

***** 

Nevelıszülıi tanfolyam 
 
Továbbra is várjuk jelentkezését olyan gyermekszeretı szülıknek, családoknak, akik vállalnák szüleik nélkül, nevelıott-
honban élı gyermekek nevelését, gondozását. 
A gyermekek nevelési támogatása 110–120 ezer Ft is lehet két gyermek vállalása esetén. 
Bıvebb információ a Könyvtárban, Hegedős Lászlónénál. 
 

***** 

Német nyelvtanfolyamra nonstop várunk jelentkezıket! Mindazokat akik már tanulták régebben a nyelvet és 
szeretnék frissíteni tudásukat, vagy haladó szinten szeretnék képezni magukat. 
A tanfolyam minden héten szerdán, 15–18 óráig tart a Könyvtárban. 
  
 

Ötletfal a Teleházban! 

Községünk pályázatot nyújt be „Egészséges Település” címmel, melynek beadási határideje március 20. Várjuk a te-
lepülés közössége által megvalósítandó ötleteiket, javaslataikat. 
Szeretnénk, ha – a lehetıségekhez képest – mindenki otthon érezné magát itthon. Ehhez várunk mindenféle ötletet, 
elképzelést, tervet a megvalósításukhoz. Elvégre a község minden lakosának elképzelése számít: a gyerekeké, a fiata-
loké, a középkorúaké, a nagyszülıké, az unokáké, a szülıké, a nıké és a férfiaké, az egyedülállóké és a párkapcsolat-
ban élıké... 
Hogyan és hol lehet ezt megtenni? A Teleházban, mindenki számára elérhetıen készítettük el az Ötletfalat. Bárki 
erre írhatja álmait, elképzeléseit, vagy egyéb módon juttathatja el véleményét pl. telefonon, szóban… stb. 

Egyenes út az óvodától a szakközépiskolai érettségiig! 
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves szülıket, hogy a Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi Tagintézményébe járó gyermekek tanulási lehetısége 
sokkal kedvezıbb, mint más oktatási intézménybe járó társaiké. 
Aki Kunbaracson beiratkozik az óvodába, annak 18 éves koráig, 12 évfolyamon keresz-
tül felvételi nélkül biztosítva van az érettségi megszerzése.  
Lehetséges lépcsıfokok: Beiratkozás a kunbaracsi óvodába, majd a Kunbaracsi Tagis-
kolába, ahol az alsó tagozat elvégzésére van lehetısége minden kisgyermeknek. Ezt 
követıen iskolabusszal, közvetlenül Kecskemétre a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolába. A 
8. osztály elvégzése után felvételi nélkül, automatikusan folytathatja tanulmányait a 
Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskolában. 
Felhívjuk a kedves szülık figyelmét, hogy amennyiben a felsı tagozatos gyermekek 
közül 4-5 tanulót hajlandók a II. Rákóczi-ba járatni biztosítjuk a közvetlen mikrobusz 
járatot Kecskemétre és nem kell korán kelni a menetrendszerinti járathoz! 

ISKOLA HÍREI 

Várjuk a gyermekeket! 
Kunbaracs községben is várják a tankö-
teles korú gyermekeket. Az általános 
iskolai oktatás az 1-2., illetve a 3-4. évfo-
lyamon 2 összevont osztályban folyik. A 
Társulás továbbra is lehetıséget teremt 
arra, hogy az alacsony létszámok ellené-
re saját településükön, családias kör-
nyezetben, megfelelı szakmai színvona-
lon tanulhassanak az alsó tagozatos 
gyermekek. 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
(az iskola fenntartója) 
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2008. évi területalapú támogatásigénylés 
 

Kérjük a mezıgazdasági termelıket, akik területalapú támogatást vesznek igénybe, hogy a támogatási kérelemhez 
szükséges nyilatkozat átvétele céljából 2008. március 6-án, csütörtökön 9–12 óráig keressék fel a Falugazdászt. 
A területalapú, KAT-os, AKG-s támogatásigénylés idıszaka 2008. április 15-tıl május 15-ig, de az elektronikus kére-
lembenyújtás miatt várhatóan március 15-étıl megkezdhetı lesz a kérelmek elkészítése, elküldése. Az elektronikus 
kérelembenyújtáshoz minden termelınek segítséget adnak a Teleház munkatársai! 

POLGÁRİR HÍREK 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy megszaporodtak településünkön is a betörések, lopások, 
besurranások. Álszakemberek járják a falut, az emberek jóhiszemőségét kihasználva bemennek a házba 
és elemelik az értékeiket. 
Kérjük a lakosságot, hogy saját érdekükben a gyanús jármővek rendszámát jegyezzék fel és közvetítsék azonnal 
a polgárırök felé! A lakosság figyelmességgel, éberséggel számos bőncselekményt meg tud akadályozni! 
Szabó Istvánnál polgárırség elnökénél (30/305–6540), vagy az elnökhelyettesnél Hegedős Lászlónál 
(30/466-9835) várjuk a bejelentéseket! 

Gratulálunk a Gyémántlakodalmukat ünneplı Taskó Jo-
lánnak és Szabó Istvánnak abból az ünnepélyes alkalom-
ból, hogy megújították 60 évvel ezelıtt kötött házassági 
fogadalmukat, melyet Tatárszentgyörgyön 1948. február 
9-én kötöttek. 
2008. február 2-án a kunbaracsi Polgármesteri Hivatal-
ban, majd a Római Katolikus Templomban erısítették 

meg házassági ígéretüket. A hivatalos ünnepséget követı-
en népes vendégsereg körében megtartották ismételten 
lakodalmukat, és ugyanakkor egyetlen fiuk, Szabó István 
is házasságot kötött Hardi Évával 13 év együttélés után. 
 

További  jó egészséget és sok boldogságot kívánunk! 

Gyémántlakodalom Kunbaracson 

2008. február 1948. február 

A képviselı-testület a 2008. február 19-ei ülésen megvá-
lasztotta a helyi Választási Bizottság tagjait. A bizottsági 
tagok névsora : 

- Kigyósi Krisztián  Póttagok: 
- Lestár Tamara - Horváth Krisztina 
- Lázár Istvánné - Mizsei Diána 
- Magyar Istvánné - Plutzer Edina 
- Vörös László 

A tagokon kívül Hegedős László is részt vesz delegált-
ként a március 9-ei Ügydöntı népszavazáson. A tagok a 
bizottság elnökének Vörös Lászlót,  elnökhelyettesnek 
pedig Magyar Istvánnét választották. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK FELHÍVÁS 

A Knorr Delikát8 „Fızzünk játszóteret” játékos pá-
lyázatot hirdetett meg, melyre bárki pályázhat. 
A pályázat feltétele: összegyőjteni minimum 1000 
gramm Knorr Delikát8 termék vonalkódját, adja meg a 
település nevét, ahová szeretné, hogy játszótér épüljön, 

vagy egy már létezı játszótér felújításra 
kerüljön. Egyben megadja a település 
nevét (vagy a felújítandó játszótér pon-
tos címét), a vonalkód(okat) és szemé-
lyes adatait (név, pontos lakcím, lehetı-
ség szerint telefonszám) egy borítékban 
a következı címre postai úton elküldi: 
„Fızzön 8 Játszóteret” Budapest, 1990. 
Vagy leadható a vonalkód az  iskolá-
ban, óvodában, illetve a Faluházban. 


