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Anyakönyvi  

Hírek 

Hunyadfi Anikó rok-
kantak termékeinek és 
könyveinek árusításá-
val foglalkozik, a Pro 
Rehabilitációs Kft 
munkatársaként. Ál-
landóan bıvülı ter-
mékválasztékkal vár-
ja megtisztelı érdek-
lıdésüket, vásárlásu-
kat 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 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 
2 éves szerzıdéskötés esetén: bruttó 9 600 Ft 

Az internet szolgáltatás 1024 kbit/sec letöltési 
sebességő. 
Szerzıdéskötés folyamatos a Könyvtárban. 
Kunbaracson 31 elıfizetıi szerzıdést kötött 
eddig a szolgáltató, továbbra is várják az inter-
net szolgáltatást igénybe venni szándékozókat. 
 
Kunbaracs, 2008. január 28. 
 

Kunbaracs Községi Könyvtár   Hiperkom Kft. 

Házasságot kötöttek: 
 

Balog Melinda és Ladányi László 
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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-

Ruttkai Éva 

Részeg autós 
 
A rendır megállítja a cikkcakkban közlekedı autóst. 
- Legyen szíves, fújjon bele a szondába! - szólítja fel. 
- Jaj, drága biztos úr, az nem fog menni, ugyanis asztmás vagyok! - feleli 
az autós. 
- Akkor velem kell jönnie vérvételre! - erısködik a rendır. 
- Sajnos az sem fog menni, mert vérzékeny vagyok! - szabadkozik ismét 
az autós. 
- Ez esetben szálljon ki, és menjen végig ezen a fehér vonalon! 
- Az nem fog menni, biztos úr, sajnos be vagyok rúgva, mint az állat! 
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A farsang hossza évrıl-évre változik, 
mivel zárónapja a húsvét idıpontjá-
hoz kötıdik. Vízkereszttıl (január 6.) 
a húsvétot megelızı 40 napos nagy-
böjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig 
(idén február 6-ig) tart. Farsang a 
tavaszvárás pogánykori, igen változa-
tos képet mutató ünnepeibıl nıtt ki, 
gyakorlatilag a zajos mulatozás, a 
tréfacsinálás, bolondozás, eszem-
iszom és az advent lezárulásával, a 
párkeresés, udvarlás idıszaka. 
Magyarországon a farsangi szokások 

a középkorban honosodtak meg, és 
számos idegen nép hatása érvénye-
sült bennük. A városi polgárság elsı-
sorban a német hagyományokat vette 

át (erre utal az elnevezés is az olasz 
„carneval” helyett), míg az arisztokrá-
cia körében az itáliai és francia szoká-
sok terjedtek inkább el. De fellelhetık 
pogány germán vagy éppen ókori gö-
rög, római motívumok is. Maga a szó 
német eredető, „faseln”, jelentése fe-
csegni. 
Ebben az idıszakában már az ókori 
Rómában is rendeztek álarcos felvo-
nulásokat, zenés táncmulatságokat, 
úgynevezett Saturnalia ünnepet, a 
téltemetés-tavaszvárás jegyében. A 
mulatságok egy álló hétig tartottak, a 
szegényeket megvendégelték, a csa-
ládtagok ajándékokat adtak egymás-
nak. Ilyenkor rendezték a kedvelt 
gladiátor viadalokat is. Latin nyelvte-
rületen a ’carneval’ szó a farsang 
megfelelıje, jelentése a hús elhagyá-
sa. Más magyarázatok szerint azt a 
díszes szekeret nevezték carrus 
navalisnak, amelyet egykoron vidám, 
álarcos menet tolt végig Róma utcáin, 
innen a karnevál elnevezés. 
Kunbaracson is rendszeresen meg-
tartjuk a farsangi bálokat, amit elsı-
sorban az óvoda, iskola, illetve a 
Gyöngyvirág nyugdíjas klub rendez.  

A gyerekek farsangi bálján természet-
szerőleg a tanárokon kívül szüleik is 
részt vesznek, hiszen a jelmezek elké-
szítésében ık járnak az élen. A jel-
mezkészítés a gyerekeknek is nagy 
öröm, szívesen készítik saját „álruhá-
jukat”.  

Az óvodában 2008. február 15-én, az 
iskolában február 22-én lesz az idei 
Farsangi Bál. 
Nyugdíjasaink pedig igazi felszaba-
dult jókedvvel kapcsolódnak ki e jeles 
napon, élvezve egymás társaságán 
kívül a közösség szeretetét is. Ezekre 
a farsangi bálokra másokat is szíve-
sen látunk – mondja Hunyadfi Anikó, 
a nyugdíjas klub egyik állandó tagja. 

ITT  A  FARSANG !  

Kedves Kunbaracsiak! 

Szeretnénk, ha minél szélesebb körben, minél többen látogatnának el községünk honlapjára, mely széles témakör-
ben ad tájékoztatást községünkrıl, a község aktualitásáról. A fórumon fel lehet vetni problémákat, illetve hozzá le-
het szólni a felvetett témákhoz. A honlapunkon természetesen több minden található, mint amit az alábbi kép mu-
tat. Nézze meg, és természetesen ajánlja ismerıseinek, barátainak is. Honlapunk címe: www.kunbaracs.hu 

A tartalomból:   Tanfolyamok 3 

Itt a farsang! 1  Hírek, információk 3-4 

Pályázatok 2    
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Pályázatok 

Községünk pályázatot nyújt be 
„Egészséges Település” címmel, mely-
nek beadási határideje március 20. 
Várjuk a település közössége által 
megvalósítandó ötleteiket, javaslatai-
kat. 

Ötletfal a Teleházban! 

Beszélgetés közben, társaságban le-
het hallani, hogy községünkben ez 
sincs, meg az sincs, csak unatkozni 
lehet, máshol bezzeg minden adódik. 
Van ilyen játék, meg van olyan klub. 
A játszótér nem igazán jó, a homoko-
zó nem árnyékos, nyáron a közterüle-
ti tuják kiszáradtak, a gyerekek las-
san elfelejtik, hogy régen milyen is 
volt a község, a búcsú szürke és unal-

mas, máshol sokkal menıbb; az inter-
net, a könyvtár és a foci kivételével 
mást nemigen lehet tenni, mindenki 
„csak” otthon egerészik a „maga por-
táján”, nem történik semmi érdekes a 
községben, amiért érdemes lenne ki-
mozdulni! Unalom az egész! 
Kizárólag rajtunk áll, hogy ne így 
legyen! Tegyünk ellene! 
Szeretnénk, ha – a lehetıségekhez 
képest – mindenki otthon érezné ma-
gát itthon. Ehhez várunk mindenféle 
ötletet, elképzelést, tervet és persze 
tevıleges hozzáállást a megvalósítá-
sukhoz. Elvégre a község minden la-
kosának elképzelése számít: a gyere-
keké, a fiataloké, a középkorúaké, a 
nagyszülıké, az unokáké, a szülıké, a 
nıké és a férfiaké, az egyedülállóké és 

a párkapcsolatban élıké... 
Hogyan és hol lehet ezt megtenni? A 
Teleházban, mindenki számára elér-
hetıen készítettük el az Ötletfalat. 
Bárki erre írhatja a témával kapcso-

latos álmait, elképzeléseit! Az Ötlet-
fal csak 3 hétig áll rendelkezésre! 

A fiatal mezıgazdasági termelı a me-
zıgazdasági tevékenység megkezdé-
séhez egy alkalommal jövedelempótló 

támogatást vehet igénybe. 
A támogatás összege – amennyiben az 

ügyfél által a 4. évre vállalt üzem 
mérete eléri – 
a) a 4–7 EUME-t (bele nem értve a 7 
EUME nagyságú üzemméretet) 
20 000 €, 
b) a 7–10 EUME-t (bele nem értve a 
10 EUME nagyságú üzemméretet) 
30 000 €, valamint 
c) a 10 vagy annál több EUME-t 
40 000 €-nak 
megfelelı forintösszeg. 
Támogatás igénybevételére jogosult 

az, aki 

a) a támogatási kérelem benyújtása-
kor elmúlt 18 éves, de a támogatási 
kérelem benyújtásának évében 40. 
életévét még nem töltötte be; 

b) mezıgazdasági üzem vezetıjeként 
elsı alkalommal kezd gazdálkodni, új 
gazdaságot hoz létre, vagy gazdasá-
got vesz át; 
c) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. 
számú mellékletében felsorolt kép-
zettségek legalább egyikével, leg-
alább szakközépiskolai agrárvégzett-
séggel vagy felsıfokú agrárvégzett-
séggel rendelkezik; 
d) gazdálkodási tevékenysége fejlesz-
tésére vonatkozó üzleti tervet nyújt 
be 
A támogatási kérelmet 2008. feb-
ruár 7-ig lehet benyújtani. 

Lakossági energiatakarékossági pályázat tavasztól újra, kedvezıbb feltételekkel 
A tervek szerint a NEP-2008 keretében az alábbi, energiamegtakarítást, illetve megújuló energiahordozó felhaszná-
lás növekedést eredményezı pályázatok lesznek meghirdetve, várhatóan 2008. elsı negyedévében: 
NEP-2008-5: megújuló energiafelhasználás növelést eredményezı beruházások melynél a támogatás aránya 
25%. A maximális támogatás 1.000.000 Ft, a felvehetı kedvezményes hitel maximális összege 4.000.000 Ft. 

Induló agrárgazdálkodók - 10 M Ft - 100%-os támogatás, jelentkezés: február 7-ig  

Fızzünk játszóteret! 
A Knorr Delikát8 „Fızzünk játszóte-
ret” játékos pályázatot hirdetet meg, 
melyre bárki pályázhat. 
A pályázat feltétele: összegyőjteni 
m i n i m u m  1 0 0 0  g r a m m  
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 
pontos címét), a vonalkód(okat) és 
személyes adatait (név, pontos lak-

cím, lehetıség szerint telefonszám) 
egy borítékban a következı címre 
postai úton elküldi: 
„Fızzön 8 Játszóteret” Budapest, 
1990. 

A játékban nem vehet részt: 

Delikát8 3 kg 

Delikát8 2x11  22 kg 

Delikát8 11 kg (díszdobozos) 

Delikát8 20 kg 
 termékek. 

İstermelıi adószám kérés meghosszabbítva: 2008. március 31-ig! (APEH) 
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Tanfolyamok 

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

 
• 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 jelentkezése esetén. A képzés ingyenes mind-
azoknak, akiknek nincs szakmája, vagy nem piacképes szakmával rendelkeznek, érettségizetteknek, munkaviszony-
ban állóknak és munkával nem rendelkezıknek, nyugdíjasoknak, leszázalékoltaknak. A képzés végén egy havi mi-
nimálbér juttatást kapnak a résztvevık. 
A jelentkezés rövidesen lezárul. 
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, nevelı-
otthonban 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. 
 

***** 

Lányok! 
Kezdı tánc-mozgás csoportok indulnak! 

 
Az alakformálás és a mozgáskultúra fejlesztésének egy izgalmas módját ajánljuk. Latin-amerikai zenékre tánc sorokat 
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 finomításával a 
harmonikusan szenvedélyes és nıies mozgás elérése a cél. A kitartó gyakorlás és a helyenként kemény tempó a verseny-
táncos lányoktól elirigyelhetı gyönyörő izmos lábak, fenék és has kialakításában fog segíteni. 
Társastánc tanfolyamra szeretettel várjuk a 10–16 éves táncolni vágyó fiatalokat, valamint felnıtt csoportokat is 
indítunk! (Telefonon jelentkezzetek! 06/20/552-8207) 
A tréningeket Kunbaracson tartjuk, igény szerint (minimum 6–8 jelentkezı esetén). Idıpontot egyeztetni a fenti telefon-
számon lehet az 1 órás tréningekre, vagy jelentkezni  a Könyvtárban. 

eMagyarország Roadshow 
 

Múlt év december elején került sor arra a helyi rendez-
vényre, mely az internet használatot igyekezett népszerő-
síteni – többek között – községünkben. Sikeres volt az 
eMagyarország Centrum munkatársai és a helyi 
eMagyarország Pont munkatársai által rendezett 
Roadshow. Számos új ismeretet szerezhettek a program 
résztvevıi, akik nagy számban jelentek meg. A gyerekek, 
felnıttek és fıként idısek, akik betekintést nyerhettek az 
internet világába. A résztvevık érdeklıdéssel fogadták a 
vendégelıadók bemutatóit, az internetrıl adott tájékozta-
tást, amely a világháló felhasználási területének sokszí-
nőségét mutatta be. 
Az elıadóknak is tudtunk meglepetést okozni, elsısorban 
persze  gyerekeink, akik kellı tájékozottságukról adtak 
bizonyságot.  


