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KUNBARACSI HÍRMONDÓ

2007. VI. ÉVFOLYAM, JANUÁR

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!
A Knorr Delikát8 „Fızzünk játszóteret” játékos pályázatot hirdetett meg, melyre bárki pályázhat.
A pályázat feltétele: összegyőjteni minimum 1000 gramm
Knorr Delikát8 termék vonalkódját, megadja a település nevét
(vagy a felújítandó játszótér pontos címét) és személyes adatait (név, pontos lakcím, lehetıség szerint telefonszám) egy borítékban a következı címre a postai úton elküldi:

MAJÁLIS 2008
Május 2-án rendezzük meg a szokásos kunbaracsi Fızıversenyünket, melyre a nevezést 10 órától vesszük
fel.
12.30 órakor kerül sor a „Kunbaracs Fızıbajnoka
2008” kihirdetésére. Az étkek bírálatát Domonkos
József mesterszakács és Szabó László olimpiai aranyérmes szakács végzi.
13 órakor fellépnek a Langaléta garabonciások és
bemutatják a Vásári Komédia címő mősorukat..
14.30 órakor a helyi Tánciskola növendékei tartanak
bemutatót.
15 órától a Kökény Citerazenekar mutatja be hagyományos népzenei mősorát.
17 órakor futball meccs a focipályán.
Este bál lesz a Márka Presszó elıtt, ahol a zenét Kovács Sanyi biztosítja.
Egész nap lehet pónin lovagolni, trambulinozni, gokartozni. Vásárosok és mutatványosok szórakoztatják a nagyérdemőt!
Mindenkit szeretettel várunk, jöjjön el és érezze jól
magát a kunbaracsi majálison!

„Fızzön 8 Játszóteret”
Budapest
1990.

Internet-bekötés

Vagy leadható a vonalkód az iskolában, óvodában, illetve a
Faluházban.
Eddig 30 pályázatot sikerült beküldenünk az Önök segítségével, akik lelkesen győjtötték és leadták a vonalkódokat a Faluházban, a boltokban, az iskolában és az óvodában.
Továbbra is várjuk a Delikát8 vonalkódokat.

Figyelem
Hunyadfi Anikó rokkantak
termékeinek és könyveinek
árusításával foglalkozik, a Pro
Rehabilitációs Kft munkatársaként. Állandóan bıvülı termékválasztékkal várja megtisztelı
érdeklıdésüket, vásárlásukat a Petıfi S.
u.
9.
szám
alatt.

Anyakönyvi
Hírek

Házhoz jön a biztonság

A beruházó Hiperkom Kft. az alábbi ajánlatokat teszi közzé községünkben:
1. Egyéni elıfizetés esetén az Internet-szolgáltatás
díja 1 éves szerzıdés esetén: havi bruttó 6 600 Ft,
2 éves szerzıdés esetén: havi bruttó: 6 000 Ft.
2. Belépési (bekötési) díj:
1 éves szerzıdéskötés esetén: bruttó 16 800 Ft

2008. VII. évfolyam, Április - május

Megjelenik kéthavonta

Félúton a kunbaracsi harangszó!
Valószínőleg nincs olyan kunbaracsi
lakos, aki ne tudna az épülı új harangtoronyról. Azt már viszont valószínőleg
kevesebben tudják, hogy ennek a munkának elindítója, fáradhatatlan motorja, szervezıje, kooperátora Szabó István. Olyan ember, mint bármelyikünk,
akik itt élünk. Dolgozik, mint mi, ellátja állatait, mint mi, vigyáz a családjára, mint mi, ha valami rosszul sikerül
mérges, mint mi, s ha van egy kis ideje, szeret a barátaival, ismerıseivel
lenni, mint mi. S mindezek mellett
még mint fıvadász, valamint polgárırség vezetı és a Kunbaracs Községért
Alapítvány kuratóriumának elnökeként is dolgozik önkéntesként. Mindezeken túl mégis más, több mint mi.
Példa értékő az a hozzáállás, ahogy az
ügy mellé állt. Nevezetesen az elromlott elektromos szerkezető, rogyadozó
régi harangtornyot nemcsak megjavíttatni szerette volna, hanem újat építtetni. Mint fiatalember emlékezett rá,
hogy Kunbaracsnak saját harangja

volt, amit a baracspusztai emberek
adományaiból öntettek, s ami a történelem viharában elkerült Kunbaracsról a kunadacsi templomba. Álma lett,
hogy újra az a harang szóljon a községben, amit még fiatal korában hallott, s
annak csináltassunk új és jó harangtornyot a megfelelı elektronikus szerkezettel. Amióta a munka elkezdıdött
éjt nappallá téve végzi még ezt a munkát is. Sok-sok idejébe, energiájába
került, de sikerült fellelkesítenie a jóérzéső, a községért, a harangszóért
tenni akaró embereket.
Bár e munka költsége és munkaigénye igen nagy, fontos tudnunk, hogy
erre a beruházásra semmiféle pályázati vagy önkormányzati pénzforrás nem
áll rendelkezésre. A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye 500 ezer Ft támogatást biztosít a megvalósítás érdekében, ezenkívül csak és kizárólag a jó
szándékú emberek által felajánlott és
befizetett pénzadományokból és önkéntes munkából épül.

Eleinktıl örökölt kultúrkörben
élünk, ennek egyik része a kereszténység, s ennek eszméjén túl tulajdonosai
vagyunk a tárgyi eszközeinek, emlékeinek. Ha örökségünkre nem vigyázunk, nem tartjuk életben, mi magunk
leszünk szegényebbek, unalmasabbak.
A szokások, hagyományok elfelejtése, a
tárgyi emlékek elhanyagolása a gyerekeink rovására történik, ık lesznek
igazán szegényebbek nélkülük!
Áll az új harangtorony, de a folytatáshoz további anyagi támogatás szükséges, így a harangok tartószerkezetének költsége, a torony megvilágítása,
környezetének rendezése. Szeretnénk
kérni mindazokat, akik még nem járultak hozzá a megvalósításhoz, lehetıségeikhez mérten tegyék meg, mert
„a harang értünk is szól, mindannyiunkért!”.
Adományaikat a Kunbaracs Községért
Alapítvány számlaszámára juttathatják el:
11732002–20331551–00000000 (OTP).

Nagy Gizella (30/525–6267) és
2 éves szerzıdéskötés esetén: bruttó 9 600 Ft
Fésős Sándorné (30/2648008) teljes körő ingyenes Az internet szolgáltatás 1024 kbit/sec letöltési sebesbiztosítási tanácsadással és ségő.
hitelügyintézéssel áll rendel- Szerzıdéskötés folyamatos a Könyvtárban.
kezésükre.
Kunbaracson 31 elıfizetıi szerzıdést kötött eddig a
szolgáltató, továbbra is várják az internet szolgáltatást igénybe venni szándékozókat.
Kunbaracs, 2008. április 9.
Kunbaracs Községi Könyvtár

Hiperkom Kft.

Elhunyt:
Misi Gézáné Kalmár Ibolya

2008. 04. 03. 10:06

Épülıben Kunbaracs harangtornya

A tartalomból:
KUNBARACSI HÍRMONDÓ
Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Kigyósi
Krisztián. Munkatársak: Hegedős Lászlóné, Pesti Terézia. Szerkesztıség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs,
Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. E-mail: baracsihirmondo@freemail.hu. Készült 280 példányban.
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Futball-mérkızések

Iskola a Könyvtárban
Meglepetésként ért két iskolai tanóra, aminek tanúja voltam. Mindkettıre a Könyvtárban került sor. Az
elsı foglalkozást a 3. és 4. osztályosoknak Hegedősné Ildikó tartotta,
amelynek keretében elmondta és
megmutatta a gyerekeknek, hogy egy
könyvtár egyáltalán mire való, hogyan és mi mindenre lehet
használni. Végigjárták az egyes
szekciókat (témaköröket), a
különbözı ismeretterjesztıket,
az ifjúsági irodalmat, meséket,
verseket… Ildikó megmutatta
a gyerekeknek, hogy a könyveket hogyan lehet megtalálni,
és a szerzıkön, illetve címeken
kívül még milyen azonosítói
vannak egy-egy könyvnek. A
gyerekek – akiknek a Könyvtár nem idegen hely – igen
lelkesen fogadták a Könyvtár
bemutatását, végre kiderült
számukra, hogy már önállóan
is el tudnak igazodni benne. A
„felderítés” végén a gyerekek lelkesen
emeltek le egy-egy kiválasztott könyvet, és vitték haza olvasni.
A másik – szintén a Könyvtárban
rendezett – tanórán az egész iskola
vett részt. A gyermek könyvtáros foglalkozásvezetık – Maczkóné Káldi
Zsuzsa és Bújdosó Aranka a megyei
könyvtár munkatársai – egy kis elıkészülettel várták iskolánk gyerme-

keit a rendhagyó órára. Ezen az öszszevont, egész iskolát érintı tanórán
Mátyás királyról, Mátyás király koráról, korabeli táncról, udvari bolondokról, játékos matekról, mondókákról,
mesékrıl, logikáról, etikáról és sok
egyébrıl szólt. Az iskolások belefeledkezve figyelték Arankát és Zsuzsit,

akiken látszott, hogy élvezettel, jókedvően és hozzáértıen vezették végig a gyerekeket komoly megtanulni
valókon. A gyerkıcök arcán, figyelmén látszott, hogy remekül szórakoznak, és meggyızıdésük szerint tanulásról szó sincs!
A fıvárosban volt szerencsém megismerni egy-két iskolát belülrıl, ezzel
együtt az ott folyó munkát, tanárokat, igazgatókat. Állandó probléma a
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kevés, rosszul fizetett tanár, a rengeteg háttéradminisztráció. Kevés az
idı az órákra való felkészülésre, még
kevesebb az idı a gyerekekre. Egyre
agresszívabbak a gyerekek is, a tanárok meg egyre kimerültebbek.
Kunbaracs igen szerencsés, hogy enynyire elkötelezett nevelıi vannak,
ráadásul, hogy megtehetik egy
ilyen jókedvő tanóra megtartását. A srácok itt olyan figyelemben részesülnek, amit – higygyék el – a fıvárosban szinte
lehetetlen megoldani. A gyerekeket nem tudják annyira érdeklıdéssel kísérni, mint itt,
hiszen egy-egy osztályba túl
sokan járnak, a város igen
messzi pontjain laknak, ahol
senki nem tudja ki a szomszédja. A kunbaracsi gyerekek, amikor hazamennek, akkor is mindenki vigyáz rájuk, mindenki
tudja ki kinek a gyereke, ezért
elı sem fordulhat olyan, hogy nálunk,
Kunbaracson egy gyerek ’elkallódjon’,
ne kapja meg a figyelmet. Ezt a gyermekközpontú odafigyelést, érdeklıdést, erıkifejtést becsüljük meg, mert
olyan kincs ez, amit nem lehet eléggé
értékelni!
Köszönet érte mindannyiuknak!
P.T.

Vasárnap (árplis 6.) volt a Kunbaracs
KSE és a Fülöpszállási SE mérkızése, melyen a mieink 4:3-ra gyıztek. A
20. forduló dermesztıen indult számunkra, miután az elsı 20 percben a
vendégjátékosok 2 gólt is lıttek csapatunknak. A szépítésre az elsı félidıben került sor, amikor Kiss Roland berúgta az elsı gólt. A második
félidıben Orgoványi András egyenlített, majd a szurkolók nem kis örömére Cámpán Zsolt megszerezte a

Talán az esıs délutáni idıjárás tehetett róla, talán nem igazán volt toppon a társaság, mindenesetre nem a
mi napunk volt. A Városföldön megtartott fordulóban a mieink kaptak ki
5:2-re. Azért a játék nem volt igazán
rossz, hiszen részünkrıl két gólt tudtunk berúgni az ellenfél kapujába. A
két gólhelyzetet értékesítı játékos
Kenderes Zsolt volt.

A 21. fordulóban csapatunk már sajnos nem volt ennyire eredményes.

P.T.

Idıpont
2008.03.08. szombat

14:30

Hazai
Dunaegyháza SE

Vendég
Kunbaracs KSE

2008.03.16. vasárnap

15:00

Kunbaracs KSE

Kecskeméti LC

1:1

2008.03.23. vasárnap

15:00

Ballószögi Vállalkozó SZSE

Kunbaracs KSE

0:5

2008.03.30. vasárnap

16:00

Ballószögi KSK

Kunbaracs KSE

5:1

2008.04.06. vasárnap

16:30

Kunbaracs KSE

Fülöpszállási SE

4:3

2008.04.12. szombat

16:30

Városföldi SE

Kunbaracs KSE

5:2

2008.04.20. vasárnap

17:00

Kunbaracs KSE

Tass KSE

2008.04.26. szombat

17:00

Helvéciai VSE

Kunbaracs KSE

2008. 05. 04. vasárnap 17.00

Kunbaracs KSE

Tiszaalpári SE

2008. 05. 10. szombat

Miklósi GYFE

Kunbaracs KSE

2008. 05. 18. vasárnap 17:00

Kunbaracs KSE

Tiszaugi KTE

2008. 05. 25. vasárnap 17:00

Soltszentimre KSK

Kunbaracs KSE

17:00

Eredmény
7:3

2008. április 30-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!

Gyere, játssz velünk!
Az összetartás, jókedv jegyében indítottuk el a Faluház
támogatásával ezt a játékos program sorozatot. Célunk,
hogy az itt élı gyermekek, felnıttek megtalálják a helyet
és az alkalmat a közös játékra, szórakozásra. Sorozatunkat minden hónap utolsó szombatjára tervezzük egész
évben, kisebb változásokkal. Kérjük keressék, olvassák a
plakátokat.
Az elsı alkalom március 29-én, szombaton volt. A szervezık nagy izgalommal várták – vajon eljönnek-e? Eljöttek.
Egy 15 fıs jókedvő gyermek-felnıtt csapat érkezett, hogy
vidáman töltse a szombat délutánt. Volt itt Nyomorgó,

vezetést a hazaiak számára. Az izgalmas mérkızés végül is a mieink gyızelmével végzıdött, amikor Gogolák
Gábor berúgta a gyıztes 4. gólt. A
vendégjátékosok, a Fülöpszállási SE
kitartása is meghozta számukra a
értékes játék élményét, hiszen a 85.
percben berúgták a harmadik, szépítı
góljukat.

Gazdáknak
A Földalapú Támogatást igénybe vevı gazdákat kérjük, hogy az adatlap kitöltésére a Faluházban kérjenek személyesen vagy telefonon idıpontot, tekintettel a kitöltés idıigényes voltára. A beadás végsı határideje május 15-e.

Áprilisi - májusi programok
Május 3-án piknikkel összekötött
kirándulás a Gyöngyvirágosba. Jó
családi, baráti programnak javasoljuk
Kunbaracs és környékének alaposabb, szórakoztató megismeréséhez.
Gyülekezı a Faluház elıtt 14 órakor.
***

Kincskeresı, Székfoglaló és Karaoke, de a legfıbb, hogy soksok móka és kacagás. Mondhatjuk, hogy aki eljött, mindenki
jól érezte magát az óvodástól a felnıttig.
Sorozatunk következı idıpontja május 3. (kivételesen eltérve az áprilisi utolsó szombattól a Gyermekgála miatt).
A program: Vedd elı a túracipıd!
Gyalogtúrázni megyünk a közeli Gyöngyvirágosba, amit
összekötünk játékkal, piknikkel. Szeretettel várunk mindenkit. További információt a Faluházban és a plakátokon találnak április második felétıl

mindannyiukat, akik szeretnének
együtt lenni olyan embertársaikkal,
akiknek szintén van pici-kicsi vagy
nagyobb gyermeke. Itt meg lehet beszélni a tapasztalatokat, tanácsot
lehet kérni egymástól különbözı nevelési, étkezési, játszási és egyéb kérdésekben. Szeretettel várjuk az anyukákat, apukákat, nagyikat és az érdeklıdıket. Természetesen a gyerekeket se hagyják otthon!

Sakkozók figyelem! Aki szeret sakkozni, vagy meg szeretné tanulni ezt
a nemes, gondolkodtató, izgalmas
játékot, várjuk jelentkezését a Faluházban. A ladánybenei sakkozók már
***
nagyon várják a kunbaracsi játékoso- A hagyománynak megfelelıen A és B
kat egy parti sakkra!
kategóriás gépjármővezetı tanfo***
lyam indul Kunbaracson, a FaluházA Faluházban minden kedden dél- ban. Jelentkezni lehet a helyszínen
után 17 órától 18 óráig Baba-mama április 18-án 18 órakor.
találkozó indul. Szeretettel várjuk
***

Iskolai programok
Április 14-18-ig papírgyőjtés. Kérünk
mindenkit, hogy ha felesleges papírja
van, jutassa el az iskolába vagy iskolás
gyermeknek szóljon.
***
Április 26-án (szombaton) 15 órakor a
Mővelıdési Házban Gyermekgálát
rendezünk. Az óvodások, iskolások, régi
diákok különbözı produkciókban lépnek fel. A bemutatóval szeretnénk kellemes pillanatokkal megörvendeztetni
a vendégeket, akiket szeretettel várunk.
***
Április 28-án nyílt napot tartunk a
leendı elsıs gyerekeknek és szüleiknek. Bepillantást nyerhetnek az iskolában folyó oktató-nevelı munkába. Barkács foglalkozáson át az „ovisok” is
megmutathatják ötletességüket!

