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Megjelenik kéthavonta

MAJÁLIS KUNBARACSON
2009. május 2-án, szombaton
10.00 óra: Nevezés a „Bográcsos Fızıverseny”- re
12.00 óra: „Kunbaracs Fızıbajnoka 2009” díjkiosztó
A díjat átadja Kígyósi Krisztián, a zsőri elnöke.
13.00 óra: Gyermekeknek „égbıl pottyant” ajándék, ping-pong
labda keresı, aki bemutat egy sorszámozott labdát, ajándékot kap!
13.15 óra: Ladánybenei Apróságok Hastánc bemutatója
13.30 óra: Ladánybenei Tánciskola növendékeinek bemutatkozása
14.00 óra: Másfél Fecó Bohóc szórakoztató mősora
15.30 óra: Kökény Citerazenekar
16.00 óra: Grapevine Táncegyüttes mősora
16.45 óra: Éles Gábor Trió koncertje
Zenét biztosítja egész nap: Kovács Sanyi
Egész nap póni lovaglás, trambulin, gokart, vásárosok, mutatványosok!

Mindenkit szeretettel várunk, jöjjön el és érezze jól
magát a kunbaracsi majálison!

Légi és földi járırözés
Eredményes légi és földi járırözés volt április 11-én, szombaton Kunbaracson.
A légi járırözés alkalmával illegális szeméttelepet
fedeztek fel a helyi polgárırök.
A járırözés további célja Kunbaracs nevezetes tájékozódási pontjainak GPS koordinátákkal való meghatározása és ezek tesztelése, melynek során 31
nevezetes pont került meghatározásra koordinátákkal.

A szép tavaszi borókás tájat a képen látható illegális „hulladéklerakó” csúfítja, melynek koordinátái:
N 46058.950’
EO 19024.830’
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A helyi Kökény Citerazenekarért
Kunbaracson 2009. február 28-án a
Kökény Citerazenekar javára civil
kezdeményezésre, a Four Bones Harsona kvartett jótékonysági koncertet
rendezett a Faluházban.
Az érdeklıdés és részvétel várakozáson felüli sikert aratott, amit az is
mutat, hogy a helyiek közül is sokan
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Akik a rendezvényen ott voltak, olyan produkcióban részesülhettek, ami újszerő volt, és igen szórakoztató. A harsonáról kiderült, hogy
nemcsak komolyzenét lehet elıcsalogatni belıle, hanem vidám, jókedvő
örömzenét is.
A Kökény Citerazenekar bemutatójá-

val szintén osztatlan sikert aratott.
Felkészültségük, elıadásuk, a zenei
válogatásuk profizmusról árulkodott.
A közönség részérıl mindkét zenekar
nagy tetszést könyvelhetett el magának.
A bevétel 90.000,- forint, amit a citerazenekar további mőködésére fordítanak. .
Külön köszönjük a Harsona kvartett
résztvevıinek a koncertet, nevezetesen Gyetvai Péternek, Magyar Péternek, aki a kvartett vezetıje, valamint
Villányi Lászlónak, Halász Ágostonnak, akik a kvartett tagjai, valamint
a Faluház dolgozóinak és számtalan
segítıinek, akik részt vettek a koncert

sikeres lebonyolításában, és nem utolsó sorban Bálint Gábornak, aki az
egész rendezvénynek a szülıatyja és
fı szervezıje volt.

Hittel és ésszel
Zászlókat, s zsarnokságokat
cibáló szelek tudatják: itt a Tavasz!
Vidékünkön – igen, a keresztyén Európában! – a Tavasz hozza el egyik
szép, sátoros ünnepünket. Jézus
Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe ez, melyet magyarul Húsvétnak
nevezünk. A feltámadás örömét megelızi a Nagypéntek, Krisztus elítélésének, kereszthalálának napja és emlékezete. Tudjuk, nagypéntek nélkül
nincs Húsvét. De van, ahol a nagypénteki gyász szinte hangsúlyosabb, mint
a feltámadás csodája. Holott nem az a
csoda, s a keresztyénség lényege, hogy
Jézus meghalt, hanem az, hogy halálából feltámadt értünk, s romlatlan
testben ismét isteni életet él.
Elítélés és feltámadás. Micsoda különbség! Ég és föld, mondhatnánk, s
valóban így van. A nagypénteki történésekben megjelenik az emberi kisszerőség, aljasság, a homály és a bizonyítatlanság. A Feltámadás viszont
tiszta és áhítatos, igaz és bizonyos!
Ezen üdvtörténeti eseményeket ésszel
is megismerhetjük, elfogadhatjuk, s
nem csak azért lehet hinnünk, mert
hihetetlen. Igen, a Szentírás ezekrıl is
tényszerően, valóságosan tudósít! Olvassuk hát bátran!
Jogtudósok elemezték Jézus
Krisztus perét, összevetették a korabeli római s zsidó jogi szabályokkal, s
megállapították, az eljárás menete
valóban az volt, mit az evangéliumok
is rögzítenek. Sıt, látható, Jézus nem
kényszerítette önmagával szemben a
halálos ítélet kimondására sem a zsidó fıtanácsot, sem a római helytartót.
Ha kellett, megtagadta a nyilatkozatot, ha kellett, védekezett, tiltakozott,

állított, Pilátust és a fıtanács kisebbségét meg is gyızte a maga igazáról.
Éppen a fıtanácsnak kellett volna
felismerni İt, mint Messiást, amit
nem titkolt elıttük. Ám a fıtanács
nem fogadta el İt Megváltóként, a
másik utat választották: istenkáromlóként és felforgatóként halálra szánták. Jézus pedig a kínhalált vállalta,
de nem kívánta, s nem kereste. Mint
ember félt a rá váró sorstól, de nem
ingott meg. – írja Zlinszky János, római jogot oktató egyetemi tanár. Jogilag nézve, Jézus semmi olyat nem
tett, amiért halált érdemelt volna.
Nem bőntény miatt tartóztatták le,
hanem hogy megöljék. Tényszerő és
valós bizonyítékot nem tudtak ellene
felhozni. Pilátus, a helytartó csak
azért mondta ki a halálos ítéletet,
mert választania kellett az igazság,
vagy a saját politikai karrierje között.
(Már akkor is! Ez persze nem azt jelenti, hogy a keresztyéneknek kerülniük
kellene a közéleti tevékenységet, hanem
ellenkezıleg. Benne kell lenni, s jobbá
kell tenniük!) Tudta, ártatlan ember
vére ontatik, mosta is kezét. A háttérben az összeesküvı zsidó fıpapok álltak, - élükön Annással, egy korábbi
fıpappal, - akik rágalmazással és zsarolással vették rá Pilátust a pálcatörésre.
De aztán lehullott a halotti
lepel, a sírt záró kıtömb elmozdult Jézus feltámadt! Mennyivel bizonyosabb, s tagadhatatlan tény ez! Mert,
gondoljuk csak el, ha netán a tanítványok rejtették volna el Jézus tetemét,
hogy azt állítsák, feltámadt; vajon
késıbb honnan lett volna bennünk az
a világmozdító hit, lelki erı, ami meg-

bújó, reszketı tanítványokból bátor
örömhírmondó apostollá változtatta
ıket? Csupán egy maguk keltette hazugság igazolására adták volna többen is életüket, akár kínhalállal is?
Ez semmiképpen nem hihetı. De a
rómaiak ırizték a sírt, oda a tanítványok sem fegyverrel, sem lopva nem
tudtak volna bejutni. S bizony, ha a
rómaiak kezén maradt volna Jézus
porhüvelye, az elsı pünkösd után,
mikor fellobbant a Szentlélek tüze, s a
megtérés futótőzként lángba borította
Jeruzsálemet, milyen könnyen kiolthatták volna az egészet, ha felmutatják Jézus holttestét. De nem mutatták fel. Soha nem mutatták fel. Tehát
nem maradt a kezükön, nem maradt
az ırizett sírban.
„Feltámadt az Úr Krisztus”!
Nem véletlenül szólt így eleink köszönése régi Húsvétokon, mire a
„Bizonnyal feltámadott!” köszönés
felelt. Bizony, a hitnek az ellensége
nem a tudás, hanem a tudatlanság.
Álljunk hát mi is ujjongó szívvel ünnepünk elé, hadd járja át lelkünket
Húsvét csodája, hogy egy szívvel, egy
akarattal tehessünk bizonyságot a
világnak: él az Úr!
(Bıvebben: Sáry Pál: Bőnvádi eljárások az Újszövetségben, és J.R.W.
Stott: Hinni Jézusban címő könyvekben olvasható a leírtak háttere)
Rendszeres és ünnepi alkalmainkra
szeretettel várunk mindenkit:
április 12-én, 14 órakor Húsvétvasárnapi úrvacsoraosztással
egybekötött istentisztelet a
Faluházban
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április 26-án, 14 órakor Vigasztaló istentisztelet az 5. és 10.
éve elhunyt testvéreinkre
emlékezve a Faluházban
május 10-én, 9 órakor istentisztelet a Sárospataki Református
Teológiai Akadémia tanárának és hallgatóinak szolgálatával a kerekegyházi reformá-
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tus templomban
désével
május 23-án, szombaton 13 óramájus 24-én, 14 órakor istentiszkor Ökumenikus Családi Nap
telet a Faluházban
a Faluházban, sok-sok játék,
éneklés, finomságok és a Pin- Áldott húsvéti ünneplést kívánok
tér Béla és a Csemeték kon- mindenkinek
cert a kunbaracsi, ladánybenei, ménteleki és kerekegyTéglási Anna
házi gyermekek közremőköreformátus lelkipásztor

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét
arra, hogy a hatályos elıírások szerint
az ingatlantulajdonos köteles
― az ingatlanok,
― az ingatlan elıtti járda,
― az ingatlan elıtt lévı zöldterület
tisztántartásáról, kaszálásáról,
kaszáltatásáról gondoskodni.
Közterületen gazdasági növény nem
termelhetı. A növényeket védı kerítés
nem építhetı. A közlekedést zavaró,

akadályozó fák, bokrok rendszeres
nyesésérıl, metszésérıl szíveskedjenek gondoskodni!
Közterületi élıfán hirdetések elhelyezése, plakát kiragasztása tilos!
A közterületen építési, bontási és egyéb
anyagot csak közterület használati engedély alapján szabad tárolni vagy az
építési engedély érvényességének idıtartama vagy a közterület-használati
engedélyben foglalt idıtartam ideje alatt.
Aki ezen szabályokat nem tartja be,

szabálysértést követ el, és 30.000,- Ftig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy szíveskedjenek fenti köte-lezettségeiknek eleget tenni. Azok
betartását a Hivatal munkatársai
2009. április 30. napját követıen foko-zottan ellenırzik.
Lırincz Edit
jegyzı

Külterületi utak karbantartása
Az önkormányzat megköszöni az utak javításában résztvevık áldozatkészségét és a példás hozzáállást.
A munkák elvégzése közösségi összefogással valósult meg,
a gépek által felhasznált üzemanyagot a helyi önkormányzat megtéríti.
Akik segítettek: a cserjék kivágását a közmunkások végezték, tárcsázást Hegedős László, homokszállítást Fehér
István, Szabó István és Márkus Balázs két géppel, rakodást Plattner János és Sarlós-pusztáról egy rakodógép,
gréderezést a kunadacsi önkormányzat gréderével a Kiskunsági Nemzeti Park erıgépe vontatta, gréder-kezelı
Újvári Tibor volt. A tömörítést ifj. Plattner János végezte.

Egyben felhívja az úthasználók figyelmét, hogy lehetıség
szerint ne csak egy nyomon járjanak, mivel ki van szélesítve az út, egymás mellet két jármő is elfér.
Szabó István
önkormányzati képviselı
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy országos
tőzgyújtási tilalmat rendeltek el, tekintettel a száraz
idıjárásra. Kérünk mindenkit, hogy véletlenül se gyújtson
tüzet, mert kockázatos és büntetést von maga után!

GAZDAHÍREK
Menyhei József falugazdász nyugdíjba vonulása miatt helyettes falugazdász Szabó Andrea várja a termelıket
szerda délután 13–16 óráig a könyvtárban.

Lakossági szolgáltatások bıvülése Kunbaracson
Fodrász és mőkörmös
Hétfın és pénteken elızetes bejelentkezéssel fogadja vendégeit a könyvtár melletti üzletben
Látos Ilona férfi, nıi és gyermekfodrász
20/9608–283,
valamint
Simonné Boros Mária
pedikőr, manikőr és mőköröm építı
70/453–5808.

Masszázs szolgáltatás otthonában !
Kövecses Anita fizioterapeuta, gyógymasszır.
Idıpont egyeztetés a 20/212–8187 telefonszámon.
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SPORT
2008/2009 Tavaszi sorsolás
2009.04.18.

Szombat

17:00

FÜLÖPHÁZI SE

- KUNBARACS KSE

Vasárnap

17:00

KUNBARACS KSE

- ÁGASEGYHÁZA SE Ladánybenén!

Vasárnap

17:00

APOSTAG KSE

- KUNBARACS KSE

Vasárnap

17:00

KUNBARACS KSE

- SOLTSZENTIMRE KSK Ladánybenén!

Vasárnap

17:00

FÜLÖPSZÁLLÁSI SE

- KUNBARACS KSE

Vasárnap

17:00

KUNBARACS KSE

- KUNADACS KSE Ladánybenén!

Vasárnap

17:00

LAJOSMIZSEI VLC

- KUNBARACS KSE

21. forduló
2009.04.26.
22. forduló
2009.05.03.
23. forduló
2009.05.10.
24. forduló
2009.05.17.
25. forduló
2009.05.24.
26. forduló
2009.05.31.

Nevezetes Tájékozódási pontok
Kunbaracs külterülete
Érvényes: 2009. Áprilisától
Táj.
pont
száma

Koordináták

Koordináták

Tájékozódási pont neve
N

E

N

E

14000

Pesti Föld Ladánybenei sarok

47.03812°

19.38577°

47° 02.287’

19° 23.146’

14010

Ladánybenei út 4-es kilométer

47.00845°

19.41735°

47° 00.507’

19° 25.041’

14020

Csorba Tanya Lajosmizse-Kerekegyháza

46.97533°

19.45922°

46° 58.520’

19° 27.553’

14030

Struccos Tanya

46.95985°

19.39935°

46° 57.591’

19° 23.961’

14040

Kohan Tanya

46.95592°

19.38815°

46° 57.355’

19° 23.289’

14050

Rádi Tanya

46.94928°

19.38270°

46° 56.957’

19° 22.962’

14060

Kunadacs Tatárszentgyörgy

47.01268°

19.31925°

47° 00.761’

19° 19.155’

14070

Putris Hegy

47.02708°

19.33282°

47° 01.625’

19° 19.969’

14080

Sarlói kövesút

47.03305°

19.35907°

47° 01.983’

19° 21.544’

14090

Pesti föld határ

47.03392°

19.37787°

47° 02.035’

19° 22.672'

14100

B. Tóth Tanya

47.02513°

19.39655°

47° 01.508’

19° 23.793’

Folytatás a következı számban!

Anyakönyvi
Hírek

Születtek:

Elhunyt:

Alt Izabella, a.n.: Lantos Odett

Haraszti István

Tóth Ramóna a.n.: Jakab Edina
KUNBARACSI HÍRMONDÓ

Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Pesti Terézia.
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.

