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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerısöknek, akik Szórád Péter temetésén részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk 
együtt éreztek ! 
                                                    Szórád Péterné és családja 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerısöknek, , akik Gombár Andrásné szül.: 
Muhari Terézia temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyzetek, gyászunkban velünk együtt éreztek! 

Szórád Péterné és családja 

Köszönetnyilvánítás 

A könyvtárba új könyvek érkeztek, a választékból – 
a teljesség igénye nélkül – néhány kedvcsinálónak: 

Eliot Pattison: Tibeti démon; Elisabeth Zöller: Történetek a 
lovasiskolából; Jana Frey-Angelika Stubner: Kutyás történetek; 
Salátalexikon; Suellen Dainty: 50 játék kutyáknak 

  
Vízszintes: 1. Az 1990. évi élet napja jelmondata volt. 
- 13. Párizsi színház éktelenül - 14. Elföldel - 16. 
Napszak - 18. Becézett leánynév - 20. Ilyen adó is 
van - 22. Fejen képzıdik 24. Fordítva gyermeke - 26. 
Híres magyar város - 28. Déli gyümölcs - 29. Van 
ilyen tervezés is - 30. Testrésze - 31. Szenvedés - 32. 
Romániai város? - 33. Vissza: Dél-Jemenhez tartozó 
város - 36. Igen régi - 37. Torna mássalhangzói - 38. 
Csatornák - 41. Tájszólással lyuk - 42. Rangjelzı - 44 
Ez alatt fészkel a fecske - 45. Ételízesítı - 46. Egyfor-
ma betők - 48. Ilyen munka is van névelıvel - 51. 
Orvos rövidítése vényen - 52. Edény - 54. Azonos 
visz. 45-tel - 55. Tantál vegyjele - 56. Kettıs a zené-
ben - 57. Férfinév - 59. Tetejére zuhanó - 62. Fa része 
- 63. Azonos visz. 54-gyel - 64. Nyel határok nélkül - 
66. Pottyant - 67. Állati szállás - 68. Áden magán-
hangzói - 69. Idegen férfinév - 71. Vénák - 73. Hozott 
termést 

Függıleges: 1. Mutatószó - 2. Hiányosan nyom - 3. 
Friss - 4. Ilyen edzés is van - 5. Volt nép - 6. Nıi név 
egyik fele - 7. Lap fajta - 8. Román pénznem - 9. Mell 
- 10. Ötórai ital - 11 . Azonos függ. 7-tel - 12. Állóvíz 
- 15. Veszprém megyei község - 17. Ekkor ünnepel-

jük az Élet Napját - 19. Van ilyen fıigazgatóság is - 20. A jelmondat folytatása - 21 . Lejuttatna - 22. Ilyen kecske is van - 23. 
Magas méltóság volt - 24. Névelıvel járófelület - 25. Egyetemi professzor, az 1990-es abortusz konferencia konszenzusának 
aláírója - 27. Kar keverve - 29. Tejtermék - 34. Páncélfiók - 35. Irányító - 39. Vénája - 40. Magánhangzótlanul Zsil - 43. Lantán 
kémiai jele - 45. Sporteszköz - 47. Ló név - 49. Kétes (!) - 50. E nap - 51. Szószaporítás - 53. Háziállat - 56. C hang - 58. Húsvéti 
állat - 60. Két magánhangzó - 61 . Esté (!) 62. Vissza: testrész - 65. Heves megyei helység 67. Szaglószerv - 69. Fordított szer-
szám - 70. Varrószerszám - 71. Azonos betők - 72. Kicsinyítıképzı. 

Fazekas foglalkozás a Faluházban 
 

2008. november 7.-tıl pénteki napokon 13.00 órától Kövecses Mihályné Icu fazekas foglalkozást (agyagozás, korongo-
zás) tart a gyermekek számára. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Várunk szeretettel minden alkotni vágyó 
érdeklıdıt!  

Közlemény 

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a Kunba-
racs Községért Alapítványnak 2007. évben 35 037 Ft folyt 
be, amelyet a harangtorony építésére fordítottunk. Kö-
szönjük a támogatást! Adószámunk: 18345265-1-03 
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Hírös Hét Kecskeméten – kunbaracsi siker 
Idén is megrendezésre került az egy 
hétig tartó  Hírös Hét Fesztivál Kecs-
keméten, melyen Kunbaracs is ered-
ményesen képviseltette ma-
gát.  
A Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás települé-
sei idén 11. alkalommal je-
lentek meg a nagyközönség 
elıtt a Hírös Hét Fesztivál 
keretében. A Térségi Kerté-
szeti és Élelmiszeripari Kiál-
lítás az idei évben új helyszí-
nen, a Kossuth téren fogadta 
az érdeklıdıket. A kiállítá-
son térségi kézmővesek, gaz-
dakörök és mezıgazdasággal 
foglalkozó termelık, vállal-
kozók mutatkoztak be. 
A kiállítás sikerét jelzi, hogy 
a zsőrizést követıen ünnepé-
lyes díjkiosztó keretében a kistérség-
bıl több kiállító is díjat vehetett át 
augusztus 21-én délután. A zsőrizés 
két nappal a díjkiosztó elıtt zajlott. A 
zsőri tagjai: Bagi Béla országgyőlési 
képviselı, Dr. Horváth Zsuzsanna – 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Dél-alföldi Regionális Felügyelıségé-
nek igazgatója, Dr. Kecskés László – 
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

elnöke, Dr. Sztachó-Pekáry István – 
Kecskemét Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselıje volt. 
Kecskemét Megyei Jogú Város nagy-
díját a községben folyó színvonalas 
termék elıállítást bemutató kiállítá-
sért, a hagyományok ápolásáért 

Orgovány település kapta. A Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat nagy-
díját, a Kecskemét környéki gazdák 

összefogásáért, különös tekin-
tettel a mangalica tenyésztık 
termékeinek piacra juttatásá-
ért, a Kecskeméti Gazdakör 
kapta. A Bács-Kiskun Megyei 

Agrárkamara különdíját Si-

mon Pálné és Simon Ildikó 

kunbaracsi ıstermelık kapták 

a kiváló, különféle főszerekkel 

ízesített juhsajtokért. A Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság különdíját a lajosmizsei 
Johanna Kft. pálinka termé-
kei kapták, amely a prémium 
minıség, a gyümölcs fajtán-
kénti kiszerelése és színvona-
las palackozása miatt nyerte 
el a zsőri tetszését. A közön-

ségdíjat, amit a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás ajánlott fel, 630 db 
szavazatból 237 db szavazattal 
Fülöpháza község nyerte. Valamennyi 
település díszoklevelet kapott a kiállí-
táson nyújtott színvonalas szereplésé-
ért. 

Citerásaink a Hírös Hét Fesztiválon 

A 2008. évi Hírös Hét Fesztivál 
kulturális programmal is ked-
veskedett a megjelent érdeklı-
dıknek. Többek között folklór, 
népzene, néptánc is szerepelt a 
mősorok között. Ezen a rendez-
vényen kapott helyet a 
kunbaracsi Kökény Citerazene-
kar is, akik rendhagyó módon 
nagy sikert arattak fellépésük-
kel. 

Mesterszakács 
Kunbaracson 

A Hírös Hét hetében, a fıtéren 
vehette át mesterszakács okleve-
lét Ordasi Sándor kunbaracsi la-
kos, amihez szívbıl gratulálunk! 



2008.  VI I .  ÉVFOLYAM,  SZEPTEMBER KUNBARACSI  HÍRMONDÓ  2 

A Delikát8 „Fızzön 8 játszóteret!” 
programja lezárult, és idén ismét 8+1 
szerencsés település örülhet egy mo-
dern és biztonságos játszótérnek. 
Több, mint 75.000 pályázatból került 
kihúzásra a 8 nyertes, és a 8+1. ját-

szótér. A Delikát8 2009-ben is folytat-
ja programját, így újabb 8 európai 
szabványnak megfelelı játszótér vár 
gazdára jövıre is. 
Ezért továbbra is kérjük a kunbaracsi 
anyukákat, nagyszülıket, hogy válto-

zatlan lelkesedéssel folytassák a 
Delikát8 ételízesítık vásárlását. 
Továbbra is várjuk a vonalkódos tasa-
kokat a megszokott helyeken: a vá-
sárlás helyén, az iskolában, óvodá-
ban, valamint a Könyvtárban. 

2008. szeptemberétıl az iskolában két 
új tanító néni keze alatt folyik az ok-
tatás. Az elsıs gyerekek beszoktatása 
zajlik Ambrus Anita tanítónıvel. A 3. 
és 4. osztályos gyerekeket pedig 
Hegymeginé Rácz Anita vette át. 
Az év eleji szintmérések, szokásrend-
szer kiépítése, megerısítése szeptem-
berben a feladat. A kötelezı szakórák 
biztosításán túl a 2. osztályos gyere-
kek heti 1., a 3. osztályosok heti 2 
angol órán vehetnek részt. Szakkörök 
kínálata: meseszakkör, sportkör. Az 
iskola továbbra is helyet biztosít a 
hittan oktatás számára, így délutá-

nonként református és katolikus hit-
tanórának adunk teret. 
Az óvodában is személyi változás tör-
tént. Mizsei Ferencné mellett 
Szekérné Kollár Éva óvónéni foglal-
kozik a csöppségekkel. Számunkra 
nagy öröm, hogy sok 3 éves gyerme-
ket írattak idén az óvodába, s ebbıl 
következıen az óvónıkre most még 
több feladat hárul. Az év eleje a be-
szoktatás idıszaka, a szokásrendszer 
megerısítése, az óvodai élet megsze-
rettetése a feladat. Az óvónık szep-
temberi munkája elsısorban a sok 
játék, beszélgetés a gyerekekkel. 

Idén újra indul a bábszínház az ovi-
ban. Ancsa néni varázsolja a gyere-
kek elé a mesevilágot. Esztétikus, 
szép bábjaival, magával ragadó elı-
adásmódjával ovis, iskolás gyermek 
számára szóló darabokkal egy órás 
élményt nyújt a gyerekeknek. 
Az új nevelık igyekeznek meggyorsí-
tani a közösség összekovácsolását. Az 
óvodában is és az iskolában is – a 
nevelıváltások dacára – zökkenımen-
tesen indult be a tanév. 
 

Altné L.Odett 

Delikát8 játszóterek 

Új tanév az iskolában, óvodában 

Továbbra is várjuk azokat a felnıtteket, akik meg szeret-
nének ismerkedni korunk modern és mindennapi életébe 
beépült elektronikus ügyintézés ’rejtelmei’-vel (elektro-
nikus ügyintézés, adóbevallás, általános tájékozódás, ba-
rangolás az interneten). Természetesen nemcsak munká-
ra lehet használni az internetet, hanem tájékozódásra 
vagy akár szórakozásra, kikapcsolódásra is. 
Gyermekek számára az internet használata már hozzá tar-
tozik mindennapjaikhoz. Gond nélkül használják a számító-
gépet tanulásra, játékra és szórakozásra egyaránt. 
Várunk szeretettel minden érdeklıdıt! 

E-Magyarország 

A tanácsadásra kizárólag elızetes bejelentkezés után van 
lehetıség a Könyvtárban vagy a 76/545-126-os telefonszá-
mon! 

dr. Halász Erzsébet ügyvéd 

Ingyenes jogi tanácsadás 

2008. szeptember 01-tıl Kunbaracson az orvos rendelési 
ideje, illetve a gyógyszertár nyitvatartási ideje az alábbi-
ak szerint változott: 

hétfın: 13.00 órától 15.00 óráig, 
csütörtökön: 8.00 órától 10.00 óráig. 

Orvosi rendelés 

Programok a Faluházban 

Zeneoktatás indul Kunbaracson! A citeraoktatás folyta-
tódik, várjuk az utánpótlás csoportba a kezdı citerazenét 
tanulni szándékozókat (ingyenes). Zongoratanítás lehetısé-
ge is biztosított, térítés ellenében. Egyéb hangszeres zenei 
oktatás (furulya, fuvola, klarinét, gitár, citera, hegedő, cselló 
stb.) igény szerint megbeszélhetı a Faluházban. 

*** 
Szeretettel várunk minden olyan fia-
talt, akit érdekel a citera zenélés. A 
Faluházban, illetve a citerazenekar 
vezetıségénél lehet jelentkezni a jö-
vendı növendékeknek az  utánpótlás 
csoportba. 

*** 

„Elıttem van észak, hátam mögött 
dél…” címmel izgalmas tájékozódási já-
tékos délutánt tartottunk a Faluház-
ban. Minden hónap végén, az utolsó 
szombaton délután várjuk továbbra is a 
játszani szeretıket! Hozd magaddal a 
barátod és a jókedved! A részvétel ingye-
nes, a legközelebbi alkalom október 25.-e, szombat dél-
után 3 órakor a faluházban. 

*** 
Gyógymasszır szolgáltatás vehetı igénybe kizárólag elı-
zetes idıpont egyeztetéssel a Faluházban.  Bejelentkezés 
a könyvtárban: 76/545-126, Kövecses Anita fizioterápiás 
gyógymasszır  06-20/213-6509 

Október 19-én, vasárnap 11.30 órakor lesz a templomkertben épülı Lurdes-i Barlang szentelıje. A szentelést  excel-
lenciás dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke végzi. 
Az ünnepélyes szentelıre szeretettel várunk minden kunbaracsi lakost, minden érdeklıdıt. 

Földi Tibor plébános 

Egyházközségi hírek 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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A kedvezıtlen adottságú területek 
(KAT) programjában résztvevı gaz-
dálkodóknak a 2007–2008. évi Gaz-
dálkodási Naplót el kell készíteni, 
majd egy aláírt másolati példányt el 

kell küldeni az alábbi címre: 
MgSzH Központ 
1118 Budapest, Budaörsi út 141–145. 
Beküldési határidı: 
2008. október 31. 

Amennyiben a Gazdálkodási Napló 
aláírt másolata nem kerül idıben pos-
tázásra, a (KAT) támogatást a gazdál-
kodótól megvonják! 

Tisztújító Küldöttgyőlés 

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
Elnöke kitőzte a kamarai választáso-
kat. A választási névjegyzéket és a 
tagjegyzéket a kamara székházában 

Kecskemét, Tatár sor 6. szám alatt 
lehet megtekinteni. A szavazás napja: 
2008. október 28. (kedd). 
A Tisztújító Küldöttgyőlés idıpontja: 

2008. november 11. (kedd). 
További információ beszerezhetı a 
www.bacsmagrarkamara.hu honla-
pon, valamint a kamara titkárságán. 

Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely 
nyitva tartása 

Hétfı 14–18 óráig 
Kedd 10–18 óráig 
Szerda 10–18 óráig 
Csütörtök 10–18 óráig 
Péntek  10–18 óráig 
Szombat 14–18 óráig 

Bács-Kiskun megyei Földhivatal 
ügyfélfogadási rendje 

 Délelıtt Délután 

Hétfı 8 – 11.30 13.00 – 15.00 

Kedd 8 – 11.30 13.00 – 17.00 

Szerda 8 – 11.30 13.00 – 15.00 

Csütörtök 8 – 11.30 13.00 – 15.00 

Ez úton hívjuk fel a lakosság figyel-
mét arra, hogy a hatályos elıírások 
szerint az ingatlantulajdonos köteles 
− az ingatlanok, 
− az ingatlan elıtti járda, 
− az ingatlan elıtt lévı zöldterület 
tisztántartásáról, kaszálásáról, ka-
száltatásáról gondoskodni. 
Közterületen gazdasági növény nem 
termelhetı. A növényeket védı kerítés 
nem építhetı. A közlekedést zavaró, 

akadályozó fák, bokrok rendszeres 
nyesésérıl, metszésérıl szíveskedje-
nek gondoskodni!  
Közterületi élıfán hirdetések elhelye-
zése, plakát kiragasztása tilos! 
A közterületen építési, bontási és egyéb 
anyagot csak közterület használati enge-
dély alapján szabad tárolni vagy az 
építési engedély érvényességének idı-
tartama vagy a közterület-használati 
engedélyben foglalt idıtartam ideje alatt. 

Aki ezen szabályokat nem tartja be, 
szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-
ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy szíveskedjenek fenti kö-
telezettségeiknek eleget tenni. Azok 
betartását a Hivatal munkatársai 
2009. április 30. napját követıen fo-
kozottan ellenırzik. 
 

Lırincz Edit jegyzı 

Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az arra rászoruló személyeknek – felsıoktatási tanulmá-
nyaik folytatása érdekében – ösztöndíj támogatást biztosít, melyet pályázat alapján folyósít. A részletes pályázati 
feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza, amelyrıl az Önkormányzati Hivatalban lehet érdeklıdni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31. 

Fogadóóra 

Menyhei József falugazdász október 9-tıl (csütörtök) a szokott idıben 9–12 óráig tart fogadóórát a könyvtárban. 

Nemzeti Civil Alapprogram(NCA) mőködési célú pályáza-
tán 2008. évben 100 000 forint támogatást nyert: 

Boróka Alapítvány, Kunbaracsi Kulturális Egyesület, 
Polgárır Egyesület, Kunbaracs Községért Alapítvány, 
Községi Sportegyesület. 

Kunbaracs Község Önkormányzata Buszváró peron, és 
autóbusz öböl felújítására 1.214.688 Ft-ot támogatást 
nyert TEKI pályázaton. 

A helyi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Népdalkör Találko-
zót szervez 2008. november 8–án, szombaton 11 órától a 
Faluházban. A találkozón részt vesz a Nótáskedvő Nyug-
díjas Klub Helvéciáról, a Kéknefelejcs Népdalkör Kunpe-
szérrıl és a Kunadacsi Nyugdíjas Klub. 
 

Horváth Lászlóné klubvezetı                         

Közlemény 

Személyi jövedelem adó 1%-
ának felajánlásából a Kunbara-
csi Kulturális Egyesületnek 
2008. évben 10 377 Ft támoga-
tás folyt be, amelyet kézmőves 
foglalkozásra fordítottunk.  
Köszönjük a támogatást! 
 
Adószámunk: 18346297–1–03 

Pályázati eredmények  

Népdalkör találkozó 


