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Futball-mérkızések
Még két forduló van hátra az idénybıl. Igazán büszkék 28-as létszámú góllövı rangsorban! Csapatunk,
lehetünk rá, hogy az eddigi összesített góllövık közül Kunbaracs KSE a 27. forduló után a 8. helyen áll.
holtversenyben a harmadik helyen a kunbaracsi Kenderes Zsolt szerepel 24 góllal, Surnyák Tibor – szintén
holtversenyben – pedig a 11. helyen a 27. forduló után a
Idıpont

Hazai

Vendég

Eredmény

2008.04.20. vasárnap

17:00

Kunbaracs KSE

Tass KSE

2:2

2008.04.26. szombat

17:00

Helvéciai VSE

Kunbaracs KSE

1:4

2008. 05. 04. vasárnap 17.00

Kunbaracs KSE

Tiszaalpári SE

4:4

2008. 05. 10. szombat

Miklósi GYFE

Kunbaracs KSE

4:1

2008. 05. 18. vasárnap 17:00

Kunbaracs KSE

Tiszaugi KTE

10:0

2008. 05. 25. vasárnap 17:00

Soltszentimre KSK

Kunbaracs KSE

1:4

2008. 06. 01. vasárnap 17.00

Kunbaracs KSE

Ágesegyháza SE

2:5

2008. 06. 08. vasárnap 17.00

Apostag KSE

Kunbaracs KSE

3:3

2008. 06. 15. vasárnap 17.00

Kunbaracs KSE

Fülöpházi SE

17:00

a

Ez itt a reklám helye...
Június 6-án, pénteken városi kisiskolások látogattak meg
egy kunbaracsi tanyát. A program iskolai kirándulásként
szerepelt, s a 27 gyermek mellett hat-hét szülı is elkísérte
az osztályt. A gyerekek és a szülık is nagy érdeklıdéssel
járták körül a baromfiudvart, megnézték a süldıket, nagyon tetszettek a kecskék és persze a nyulak is.
Ezután a környéken folytatódott a kirándulás, a kis csoport megnézte a Gyöngyvirágos melletti magaslest, a vaditatót és a vadetetıt, majd a nagy séta után bográcsban
fıtt a babgulyás ebéd gyanánt. Andi néni, az osztályfınök, készült a számháborúra, a gyerekek a tanyán több
bungalót építettek, fociztak és élvezték a határtalan szabadságot… s a végén nem akartak hazamenni. Itt,
Kunbaracson akartak maradni sátorban vagy akárhogy.
Végül este 6-kor nagy alkudozások árán indultak hazafelé. Az ebéd után folyamatosan lehetett hallani, hogy a
gyerekek tanulják, hogy hol is vannak? Hogy hívják ezt a
települést, mi is a neve? Kunbaracs?
A fenti egyszerő kis történethez hozzá kell tenni, hogy a
vendéglátó tanyán nincs villany, víz (fúrt kút van). Igazán nem sok kellett ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat. Kiderült számukra, hogy a csirkemell és a disznóhús nem az áruházak hőtıpultjában terem, s hogy vi-
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déken csodás idıt lehet tölteni. Nem kell feltétlenül számítógép és aszfalt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Az
sem mellékes talán, hogy ezek közül a gyerekek közül
néhányan biztos, hogy megjegyzik Kunbaracs nevét, s
néhányan valószínőleg késıbb is vissza fognak jönni látogatóba. S ez nekünk egyáltalán nem mindegy.

Házasságkötés
Szabó Judit Zsuzsanna és
Szabó Mihály

Meghalt
Németh József

2008. VII. évfolyam, június - július

Megjelenik kéthavonta

A KUNBARACSI HARANGTORONY FELSZENTELÉSE

E

rıs hitünk vezérelte azon elhatározásunkat, hogy Kunbaracson szólaljon meg a
harang, olyan magas toronyból, melynek
hívószavát a puszták népe is meghallja.
Tervünk a jó Isten segedelmével és sok önzetlen
ember segítségével valósulhatott meg.
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt a
kunbaracsi Római Katolikus Templom harangtornyához 2008. június 14-én, szombaton 17 órára, ahol excellenciás Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskeméti Fıegyházmegye érseke felszenteli
azt.
Örömünnep a kunbaracsi lakosok számára
2008. június 14-e, szombat. A harangtorony
alapkıletételének egyéves évfordulójára a közös
szándék valósággá vált.
Ezen a napon excellenciás dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye érseke 16.00
órakor felszenteli a fogadalmi keresztet, melyet
id. Szabó István és családja állíttatott a csaradai
tanyájuknál. Az érsek úr ezt követıen 17.00 órakor a Római Katolikus Templom új elektromos
orgonáját és a közösségi összefogással megépült
harangtornyot szenteli fel.
Erre a jeles napra meghívtuk a Kunbaracson
eddig szolgálatot teljesítı atyákat is; Szlanka
József esperes, Hajagos Gyula és Kovács József
atya.
A sok-sok adománynak, a sok-sok munkának
elérkeztünk a finiséhez. Azokat, akik adományaikkal, munkájukkal hozzásegítették községünket a harangtorony felállításához, illetve a
régi harangszó újraélesztéséhez, szeretnénk
megköszönni egy különszám megjelentetésével
is.
Mindenkit szeretettel várunk a harangtorony,
az orgona és a kereszt ünnepélyes felszentelésre.
Az építési munkák során elkészült fotókból egy
kiállítást rendezünk be a harangtoronyba, melyet az ünnepséget követıen lehet megtekinteni.

Gazdáknak; Polgárır hírek
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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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Figyelem!
Busz menetrend változás!

Az elsı kunbaracsi napkollektor!
Gondolták volna, hogy az elsı kunbaracsi napkollektor
egy áram nélküli tanyán került felszerelésre?
Kiss István bácsi az a vállalkozó szellemő és a kor technikai lehetıségeit kihasználó kunbaracsi, aki gondolt egyet,
és belevágott ebbe a fejlesztésbe.
Mint sok áram nélkül üzemelı tanyásnak, neki is hiányzott az energia, amit az áramszolgáltató viszont csillagászati összegekért vezetne be. Látta az egyik újmajori tanyásnál a napkollektort, kikérdezte a hasznosságát, majd
postán, katalógusból megrendelte. Miután megkapta a
csomagot, benne a napkollektorral és egy szerelési utasítással – mint a fényképen is lehet látni –, felszerelte a
háza tetejére, s azóta nézi a tévét, használja a mosógépét,
este felkapcsolja a villanyt a házban.
Mint elmondta, ez a kollektoregység 300 wattot ad le, egy
áramátalakítóval a 12 V-ot 220–230 V-ra alakítja. A napenergiával pedig két akkumulátort tölt fel, s ezzel éjjelnappal tud villamos energiát használni.
P.T.

2008. június 16-tól megváltozik a kunbaracsi buszok menetrendje az alábbiak szerint:

Kunbaracsi kisdiákok lehetıségei
A Lestár Péter Egységes Iskola kunbaracsi tanintézményében szeptembertıl az alábbi – tanórákon kívüli – foglalkozásokat biztosítjuk térítésmentesen:
– 2. osztálytól kezdve angol nyelvoktatás,
– 1. osztálytól kezdıdıen minden tanuló számára informatika oktatás,
– 1. osztálytól kezdıdıen minden tanuló számára sport-

kör, ahol biztosítjuk a gyermek érdeklıdési körének
megfelelı testedzést,
– kézmőves foglalkozás, elsısorban fazekas foglalkozás.
A felsorolt színvonalas szakmai oktatást annak érdekében biztosítjuk, hogy ezzel is hozzájáruljunk a zökkenımentes átlépéshez az 5. osztályba, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolába kerülı kunbaracsi diákok számára.

Nem vagyok egyedül...!
A Kunbaracsi Hírmondó elızı számában – vezércikként – jelent meg egy
írás, mely arról szólt, hogy én mi mindent végeztem, dolgoztam a haranggal, haranglábbal kapcsolatban. Mindenképpen el szeretném mondani,
hogy ezt egyedül nem tudtam volna
megvalósítani. Velem együtt nagyon
sokan tekintik szívügyüknek a harang életre keltését, megújulását.
Sokakkal együtt tettem, amit tennem
kellett, nélkülük, egyedül semmire
sem tudtam volna jutni.
Ezen a fórumon is szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozását,
segítségét, akik velem együtt tettek a
kunbaracsi harangszóért.
Külön köszönöm a családomnak, hogy
biztosították számomra azt a hátteret, amely elengedhetetlen volt ennek

a nemes célnak a megvalósításához.
Egyúttal élek azzal a lehetıséggel,
hogy ugyanilyen összetartásra hívjam
fel a kedves kunbaracsi szülık figyelmét. Mint ahogy a szülıi értekezleten
is elhangzott, az iskolánk élete múlik
azon – és így a községünkké is –,
hogy az idén minél több gyereket
írassanak be az általános iskolába.
Az is itt hangzott el, hogy az oktatási
törvény egy kicsit már el kezdett
’puhulni’, és jövıre már valamivel
könnyebb lesz az iskola élete és így a
gyerekeinké is. Úgy gondolom, hogy
tanáraink felkészültek, a tantárgyak
és az oktatás lépést tartanak bármelyik városi iskolával, sıt...! Gyermekeink eddig minden iskolában helyt
álltak, nem hoztak szégyent tanáraikra, lakóhelyükre, jelentıs a felsıok-

tatásban résztvevık aránya! Évek
hosszú során bizonyította, hogy szakmailag megfelelı oktatást tud a
kunbaracsi iskola biztosítani.
Mint Önök is tudják, a kunbaracsi
harang és harangláb megléte is kizárólag az összefogáson múlt. Szinte
kilátástalannak tőnt megvalósítása,
mivel egy fillér nélkül fogtunk neki a
kivitelezéshez. Úgy gondolom, hogy
ez nemcsak precedens értékő, hanem
feltétlen követendı is mindannyiunk
számára!
Kedves Szülıtársak! Nincsenek egyedül! Kérem, fogjanak össze Önök is,
hiszen a végeredmény gyermekeink
javát szolgálja!
Szabó István

Gazdáknak
Az anyatehén támogatási kérelem beadására 2008. június tén (K8600-as fılap és a K8602 betétlap benyújtásával).
1-tıl július 31-ig van lehetıség, az MVH Bács-Kiskun me- A kérelmek kitöltéséhez szükség esetén segítséget nyújgyei Kirendeltségéhez, legalább három állat tartása ese- tunk a Könyvtárban.

Polgárır hírek
Ebben az évben a polgárırség rendszeres járırözésének köszönhetıen az idén eddig 6 alkalommal került sor
fatolvajok lefülelésére. Köszönjük a lakossági együttmőködést.

Programok
Az iskolai tanévzáró június 13-án, pénteken 16.00 órakor lesz a
kunbaracsi általános iskolában.
****
Az idei Kunbaracsi Búcsú június 15-én vasárnap kerül megrendezésre. A búcsúi szentmise reggel 8 órakor kezdıdik a katolikus templomban az Úrnapi körmenettel egybekötve. Ezt követıen a búcsú a rendezvénytéren folytatódik, ahol lesz
pónilovaglás, ringlispílezés, vásározás és egyéb szórakozási lehetıség.
17 órakor idényzáró bajnoki labdarúgó mérkızés a futballpályán, Kunbaracs – Fülöpháza csapatai között.
Várunk szeretettel minden érdeklıdıt!
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