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Kányádi Sándor: 

Csendes pohárköszöntı újév reggelén 

 

Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. Tiszta szívbıl 

ezt kívánom. 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’!  

Békés Boldog Új Esztendıt kívánunk minden kedves olvasóinknak!  

Pásztorjáték szenteste a templomban 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves közremőkö-
dınek a pásztorjáték elıadását, amellyel szebbé, meghittebbé 
tették a karácsony ünnepét.  

Földi Tibor plébános,  
Hegedős Lászlóné 

2009. december 4-én délután falu Mi-
kulás érkezett a kunbaracsi gyerme-
kekhez a faluházba. Gyermekeink 
Mikulás váró élı zenei mősor 
részesei voltak Dóbiás Péter zeneta-
nár és zenésztársai közremőködésé-
vel. A mősort követıen minden gyer-
meket mikuláscsomaggal ajándéko-
zott meg a nagyszakállú, melyet a 
helyi önkormányzat és a Boróka Ala-
pítvány biztosított.  
Köszönjük a kedves ajándékot! 

FALU MIKULÁS 
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Önkormányzati hírek 

Település történeti krónika összeállí-
tását tervezzük amelyhez kérjük a 
tisztelt lakosság segítségét , ameny-
nyibe birtokunkban van bármilyen 
régi dokumentum, írás, fénykép –
családokról, személyekrıl, tájról– 
vagy bármilyen hiteles információval 
rendelkeznek az elmúlt évekbıl, évti-
zedekbıl jutassák el a helyi könyv-

tárba, ahol néhány perc alatt archi-
váljuk, szkenneljük  a régi dokumen-
tumot, és azonnal visszaadjuk tulaj-
donosának. Gondolunk például a ta-
nyasi iskolákra: Daruháti, Csaradai, 
Kákási, belterületi iskolákra: Kápol-
nás Iskola, Posta Iskola fotó, csoport-
kép, bármilyen irat;  
Daruháti turul madár; Vörös Kas-

tély, Gombai Major, Banó Major, La-
ci Major, Bek Major, Mikes Major, 
Felsıpusztai uradalom, Szeszgyár. 
Régi idık eseményei: aratás, nyomta-
tás, cséplés, családi fotók stb. 
 
 

Hegedős Lászlóné 
Szabó István 

Bursa Hungarica, Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. 

Kunbaracs Község Önkormányzatá-
nak Képviselıtestülete 2009. október 
31-i határidıvel pályázatot írt ki, 
Bursa Hungarica Felsıoktatási  
Önkormányzati ösztöndíjpályázatra. 
A kiírásra 9 pályázat érkezett. 
Kunbaracs Község Önkormányzatá-
nak polgármestere „átruházott hatás-
körben” 8/2001. (X.8.) Ktr. Számú 
rendelet 4§-a alapján támogatásban 
részesítette a következı hallgatókat:  

„A” típusú pályázat: 2009/20010. 
tanév második félévében, és 
2010/2011. tanév elsı félévében része-
sül támogatásban: 

Baranyi István 
Hirmann Gábor 
Horváth Tibor 
Kern István László 
Mizsei Zsuzsanna Ilona 
Molnár Ferenc 

Sági Márk 
Szórád Miklós 
 
„B” típusú pályázat: 2010/2011. 
tanév elsı félévétıl kezdıdıen, 3 x 10 
hónap, azaz egymást követı hat ta-
nulmányi félévben Pulai Gergı  ré-
szesül támogatásban. 
 
Tanulmányaikhoz további sok 
sikert kíván az Önkormányzat. 

Település történeti krónika  

HARANGTORONY MEGVILÁGÍTÁSA 

Az elmúlt év ıszén, az önkormányzat 
támogatásával megvalósításra került 
a harangtorony díszvilágítása, me-
lyet Szabó István a Kunbaracs Köz-
ségért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke kezdeményezett és szervezett. 

A harangtorony tetején lévı kereszt 
is világítást kapott May Károly villa-
mosmérnök jóvoltából, melynek kivi-
telezését a lajosmizsei Tőzoltók eme-
lıkosaras daruval segítették, vala-
mint lehetıvé tették a torony újrafes-

tését is. Köszönjük Szarvas Attila 
tőzoltóparancsnok Úr támogatását, 
személyes közremőködését. 
 

önkormányzat 

************ 

Kellemetlen igazság, de itt a Tél! 
A havazással síkossá váltak a járdák, 
nagyon nehéz a közlekedés, még gya-
logosan is! Kérünk mindenkit, hogy a 
járdákat, utakat tegyék járhatóvá. 

Nagyon balesetveszélyes, vigyáz-

zunk egymás testi épségére! 

Ezúton is köszönjük Fehér Ist-
vánnak, Plattner Jánosnak, hogy 
a külterületi utakat a nagy havazá-

sok után rögtön, külön kérés nélkül 
járhatóvá tette. Számítunk ezután is 
az önzetlen segítségükre! 

Kunbaracs Község Képviselı-
testülete a 35/2009.(XI.30.) számú 
határozatával Váncsa Zsolt önkor-
mányzati képviselı megbízatásának 
megszüntetésérıl döntött -  

2009. november 30. napjával - a 
2000. évi XCVI. tv. értelmében. A 
helyhatósági választásokon az érvé-
nyes szavazatok száma alapján a 
sorrendben Hegedős József követke-

zett. Nevezett az egyeztetés szerint a 
mandátumot elfogadta, 2009. decem-
ber 18. napjától ı is a Kunbaracsi 
Képviselı-testület tagja. 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
sikeresen pályázott többek között a 
közbiztonságot elısegítı térfigyelı-
rendszer kiépítésére. A beruházás 
megvalósult, a rendszer mőködik. A 

községbe áthaladó forgalmat rögzíti 
a rendszer. A Község belterületén 
vannak kijelölt helyek, melyek meg-
figyelés alá tartoznak. A faluház ér-
tékeinek ırzése érdekében a helyisé-

gekben is van elhelyezve kamera. A 
tájékoztató táblák hamarosan kihe-
lyezésre kerülnek. 

önkormányzat 

************ 

************ 
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy minél nagyobb körültekin-
téssel legyenek környezetükre, figyel-
jenek oda saját és lakótársaik értékei-
re. A bőncselekmények megelızése 
érdekében kérünk mindenkit, hogy 

ha a közterületen gyanús személye-
ket, utcai árusokat, gépjármőveket 
észlelnek a rendszámot, a gépjármő 
típusát, valamint személyleírást je-
gyezzék fel. A csalók elsısorban az 
idıs embereket keresik meg különbö-

zı, hihetınek tőnı trükkökkel. Pl. 
Elıszeretettel hivatkoznak közeli 
családtagra, az ı nevében kérnek 
pénzt, stb. Szükség esetén értesítsék 
Szabó Istvánt a 0630/305-6540  
telefonszámon. 

POLGÁRİRSÉG KÉRÉSE 

SPORT 
Kunbaracs csapata 2009. ıszi bajnoka 

hely csapatnév mérkızés gyızelem döntetlen vereség lıtt gól kapott gól pont 
1. KUNBARACS KSE 15 11 1 3 50 14 34 
2. HELVÉCIA SE 15 9 4 2 44 16 31 
3. SZABADSZÁLLÁS SE 15 9 3 3 53 37 30 
4. KUNADACS KSE 15 9 3 3 37 21 30 
5. BALLÓSZÖG KSK 15 9 2 4 40 21 29 
6. TASS KSE 15 9 1 5 50 29 28 
7. FÜLÖPHÁZI SE 15 7 5 3 27 17 26 
8. MIKLÓSI GYFE 15 7 4 4 32 22 25 
9. TISZAUG KTE 15 7 0 8 30 40 21 
10. SOLTSZENTIMRE KSE 15 5 4 6 32 23 19 
11. APOSTAG KSE 15 6 0 9 34 26 18 
12. ÁGASEGYHÁZA SE 15 5 3 7 29 27 18 
13. HETÉNYEGYHÁZI SC 15 4 4 7 47 36 16 
14. FÜLÖPSZÁLLÁS SE 15 4 2 9 26 41 14 
15. BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK 15 1 0 14 13 90 3 
16. HELVÉCIAI VÁLLALKOZÓK 15 0 0 15 6 90 0 

A bajnokság március végén indul. További sok sikert kívánunk a csapatnak!  

ARANY PÁVA DÍJ 

A helyi Kökény Citerazenekar 
2009. december13-án részt vett a 
Gyermek és ifjúsági Citerazene-
karok 11. Túri Találkozóján Mezı-
túron. 
A találkozón 10 fellépı volt, akik 
közül 8-an országos minısítést 
kértek. 
Eredmények:1 ezüst, 5 arany mi-
nısítés és 2 Arany Páva Díj, 
amelybıl egyiket a kunbaracsi 
Kökény Citerazenekar nyerte el 
színvonalas mősorával. 
A zsőri tagjai:Birinyi József népze-
nekutató, a KOTA társelnöke, 
Kovács László népmővész, hang-

szerkészítı,Nagy Vivien népzenész, 
népzene tanár. 
A zenekar mővészeti vezetıje: Szıke 
Péter a Népmővészet Ifjú Mestere 
A zenei képzést támogatja a TÁMOP 
3.2.2 "Építı közösségek Bács-Kiskun 
megye három kistérségének 15 tele-
pülésén" címő 
Európa Uniós projekt, ahol kedvez-
ményezett a BKKM-i Önkormányzat 
Közmővelıdési Szakmai és Tanács-
adó Intézete. 
A projektben együttmőködı partner 
a kunbaracsi Faluház.   
 

Hegedősné Lászlóné 

Polgárırök ajándéka 

Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárır 
Egyesület, az Alsószéktói Részönkor-
mányzat és a Tornász Klub 20 000 Ft 
értékő akác tőzifát, déligyümölcsöt és 
ruhanemőt ajándékozott Nagy 
Zsoltné kunbaracsi lakos 8 tagú csa-
ládjának. Az ajándékozás megszerve-
zésében december 23-án Bérczy Gyu-
la az egyesület elnöke SOS kérte a 
kunbaracsi polgárır egyesület segít-
ségét a fa beszerzésében és szállításá-
ban. A személyes jó kapcsolatok ered-

ményeként még december 24-én sike-
rült megszervezni a tőzifa kiadását a 
Kerekegyházi Erdészetnél és a hely-
színre való leszállítását. A szállítást 
végezte Hirmann József polgárır. 
Közremőködött Szabó István és 
Herczeg László. Az ajándékot átadták 
Hudra Zsolt és Horváth Zoltán a 
Szeleifalu-Kiskecskemét-i Polgárır-
ség képviselıi.  

Szabó István 
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Anyakönyvi  

Hírek 
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Elhunyt: 

Horváth Istvánné 

Született: Turupuli Borbála 

KÉPZÉSI LEHETİSÉG 

Köszönet nyilvánítás 

A tartalomból:   Önkormányzati hírek 2 

Újévi jókívánság 1  Polgárır hírek, Sport 3 

Pásztor játék  1  Anyakönyvi hírek 4 

Született: 

Hirmann Péter  

Édesanyja: Kiss Hajnalka 

Könyvtárunkban naponta 10-18 óra között várjuk kedves olvasóinkat. 

FALUGAZDÁSZ HÍR 

Lépj egyet elıre III. program remé-
nyeink szerint ez év tavaszán elindul-
hat és akkor lesz lehetıség: ECDL 
vizsgára felkészítı és Falusi vendég-
látó szakképzés indítására 

Kunbaracson. 
Fenti OKJ-s szakképzésekre várjuk a 
szakmanélküli, nem versenyképes 
szakmával, illetve gimnáziumi érett-
ségivel rendelkezıket. A képzés in-

gyenes, 150 óránként egy havi mini-
málbér kapnak a hallgatók.  
Jelentkezni a könyvtárban lehet na-
ponta 10-18 óra közöt. 

Szilvási Imre falugazdász 2010.  
január 14-tıl, minden csütörtökön 
8.30-12.00 óráig várja a mezıgazda-
sági termelıket a könyvtárban.  
Telefonszáma: 06-70/452-8169 
Tájékoztatjuk a termelıket, hogy a 
gázolaj támogatási igénylések  
2010. január 15-tıl postára adhatók. 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerısöknek 
akik Horváth Istvánné született 
Turupuli Borbála búcsúztatásán 
részt vettek, fájdalmunkban 
velünk együtt éreztek. 

A gyászoló család 

2009. december 12-én a hagyomá-
nyoknak megfelelın köszöntöttük 
településünk idıs polgárait. Tóth Fe-
renc polgármester ünnepi 
köszöntıjében hangsúlyozta a szépko-
rúak megbecsülését, a család 
és kisközösségek szerepét. Elsısorban 
a családi szeretet, gondoskodás, 
odafigyelés fontos a szépkorú család-

tag iránt, de tágabb értelemben 
szükséges a kisközösségek, civil és 
lakó közösség valamint az egész 
faluközösségének odafigyelése. Beszé-
dében megemlékezett az elmúlt évben 
eltávozottakról is, akikért egyenként 
gyertyát gyújtottunk. 
A köszöntı mősorban szerepeltek 
óvodásaink, iskolásaink, fellépett a 

Kökény Citerazenekar és a társastánc 
csoport. Az ebédet követıen Kiss 
Sándor zenész szórakoztatta vendége-
inket. 
Jó hangulatban telt ez a szép délután, 
amely a helyi önkormányzat 
szervezésében és a Boróka Alapítvány 
támogatásával valósult meg. 
Hegedős Lászlóné mővelıdésszervzı 

IDİSEK NAPJA 


