
2011. X. évfolyam, ÁPRILIS Megjelenik kéthavonta 

 

2011. április 30. (szombat) 

2011. április 30-án, szombaton községi majálist rendezünk a  
hagyományoknak megfelelıen a kunbaracsi sportpálya mellett. 

Tervezett program:  

Fızıverseny, nevezések leadása 10 órától a helyszínen  

12.30 Kunbaracs Fızıbajnoka 2011” díj átadása 

14.00 Kökény Citerazenekar mősora 

14.20 Kunbaracsi Társastánc csoport mősora 

14.40 Fáraó Gyöngyszemei Hastánc csoport bemutatója 

15.00 Fierst Step Dance Club moderntánc  mősora 

15.30 Kispályás labdarúgó mérkızés a focipályán 

Egész délután kosárhinta, felnıtt és gyermek íjászat, gólyaláb,  
diótörés, népi játékok.  

 

Utcabál a sportpályán Kovács Sanyival! 

 

Egésznap póni lovaglás, kisállat simogató: Mózer Krisztinával Ladánybenérıl, 

  

továbbá trambulin, vásárosok, mutatványosok 

 várják az érdeklıdıket!  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
20 éves jubileumát ünnepelte  

a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 

Április 2-án ünnepelte alapításának 20. évfordulóját a 
helyi nyugdíjas klub a faluházban. Ebbıl az alkalomból 
meghívták a szomszédos településekrıl barátaikat, a 
helvéciai, kerekegyházi, kunadacsi és kunpeszéri nyug-
díjas klub tagjait, hiszen az öröm akkor igazi, ha minél 
többen együtt tudnak örülni és felidézni a közös  
emlékeket.  Tóth Ferenc polgármester és a Nyugdíjas  
Szövetség BKKM-i elnökének Sántáné Szabó Margit 
köszöntı szavai után kedves mősorral köszöntötték a 
vendéglátó, jubiláló klub tagjait a meghívottak. A közö-
sen elfogyasztott ebéd  után késı estig ropták a táncot. 

 

2011. április 20-án Bánfainé Varga Hajnalka a 
lajosmizsei rendırörs századosa és Szabó István  a helyi 
polgárırség vezetıje  vidám hangulatú közlekedés biz-
tonsági vetélkedı keretében  láthatósági mellényekkel 
és hátizsákokkal ajándékozták meg a kunbaracsi kisis-
kolásokat. Szabó István és felesége kemencében sült 
pizzával kedveskedett  a gyerekeknek. 

KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI VETÉLKEDİ  

M E G H Í V Ó 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-
testületének 2011. április 27.-én (szerdán) 15   órakor  
tartandó ülésére. 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

Az ülés napirendje: 

1./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának  
elfogadása 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Tolnai Irén pénzügyi elıadó 

2./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
2010. évi tevékenységérıl 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./Megállapodás a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásról 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

5./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális 
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának  
módosítása 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

6./ LEADER forrásokból megvalósuló erdei iskola  
kivitelezése 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

7./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és 
Óvoda Kunbaracsi tagintézményének szervezeti  
kérdéseirıl döntés 

     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

8./Egyéb 

 

A képviselı-testületi ülés elıtt 14 órától a Faluház-
ban szülıi értekezletet tartunk az iskola szervezeti 
kérdéseirıl. A tanácskozáson szívesen látjuk a té-
ma iránt érdeklıdı helyi lakosokat is. 

 

K u n b a r a c s, 2011. április 19. 

Tisztelettel: 

/:  Tóth Ferenc:/ 
polgármester 

A Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Klub tagja közös 
énekkel köszöntik a ven-
dégeket. 

Horváth Lászlóné Mari-
ka a klub alapító vezetı-
je, Magyar Istvánné  
Piroska a klub jelenlegi 
vezetıje, amint Alt 
Györgyné Évának átadja 
az emléklapot férjére, 
mint a klub egyik alapí-
tójára emlékezve. 
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TISZTELT GAZDÁLKODÓK! 

SPORT HÍREK 

EGYHÁZI HÍR 

A 65/2011 sz. MVH Közlemény alapján 2011. április 8. napjától lehet benyújtani a 2011 évi egységes területalapú 
valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítı nemzeti támogatások igénylését. A benyújtást elektronikus úton lehet 
megtenni. Ennek módjáról minden gazdálkodó írásos értesítést kapott az MVH-tól. Kérem azokat a gazdálkodó-
kat, akik állandó megbízásukkal engem hatalmaztak fel ügyeik intézésével, szíveskedjenek a torlódások elkerülé-
se érdekében fogadóóráimon megkeresni. A beadások korrektsége érdekében szíveskedjenek magukkal hozni a 
tavalyi igényléseket, esetleg a gazdálkodási naplót is. 

Csak emlékeztetıül: a kérelmeket szankciómentesen 2011. május 15. napjáig lehet beadni. 

Fogadóórák:  1./ Kunbaracs Faluház (Minden kedden 13-16 óra) 

   2./ Kecskemét-Parasztfıiskola (Telefonos egyeztetés alapján 20-335-0318) 

Dr. Bokor József 
tanácsadó 

A tabella jelen állása szerint már az elsı helyünk biztosított a GLOBÁL-PLASZTIK MEGYEI III. ÉSZAK - 
2010/2011  bajnokságban. Gratulálunk a Kunbaracs KSE csapatának! 

2011.03.12. 14:30  Helvéciai Vállalkozók -   Kunbaracs KSE   1 - 7 

2011.03.20. 15:00 Kunbaracs KSE -   Hetényegyházi SC 6 - 4 

2011.03.15.    14:30 Kunbaracs KSE -   Ballószög KSK   4 - 1 

2011.03.27.  16:00 TASS KSE -   Kunbaracs KSE 2 - 6 

2011.04.03. 16:30 Kunbaracs KSE -   Miklósi GYFE 3 - 2 

2011.04.10. 16:30 Szabadszállás SE -   Kunbaracs KSE 2 - 1 

2011.04.17. 17:00 Kunbaracs KSE -   Tiszaug KTE 9 - 0 

2011.04.24. 17:00 Kunbaracs KSE -   Ballószögi Vállalkozók  

2011.05.01. 17:00 Fülöpszállás SE -   Kunbaracs KSE  

2011.05.08. 17:00 Kunbaracs KSE -   Fülöpháza SE  

2011.05.15. 17:00 Apostag KSE -   Kunbaracs KSE  

2011.05.22. 17:00 Kunbaracs KSE -   Ágasegyháza SE  

2011.05.28. 17:00 Dunavecse SE -   Kunbaracs KSE  

2011.06.05. 17:00 Kunbaracs KSE -   Kunadacs KSE  

2011.06.12. 17:00 Soltszentimre KSE -   Kunbaracs KSE  

JÁTSZÓTÉR ÁTADÁSA 

A játszótér átadását május 28-án, szombaton tervezzük, a 
gyermeknap alkalmából. A fajátékokat megrendeltük, 
várhatóan 2 hét múlva szállítjuk a helyszínre és közösségi 
munkával szeretnénk elhelyezni, rögzíteni a játékokat és 
megszépíteni a játszótér környezetét. Önkéntes segítık 
jelentkezését várjuk a könyvtárban! 

Hegedős Lászlóné , a kulturális egyesület elnöke 

A nagy pénteki és nagy szombati szertartás pénteken és szombaton délután négy órakor kezdıdik. Húsvét vasárnap 
és húsvét hétfın a szentmise reggel nyolc órakor kezdıdik. 



Húsvét másodnapján 
az jutott eszembe, 
Locsolóvizet vegyek a kezembe. 
Megöntözzek vele 
egy árva ibolyát, 
És cserébe kapjak érte 
egy himestojást. 
 
 
 

Kinyílott az aranyesı  
Én voltam ma a legelsı,  
aki kora reggel  
locsolkodni kelt fel  
Minden szıke, barna lány,  
Mint a piros tulipán  
Virulva-viruljon  
Rózsapermet hulljon.  
Íme, itt a kölni  
Szabad-e locsolni?  

Van e háznak rózsabokra, 
nyúljék élte sok napokra, 
hogy virítson, mint rózsaszál, 
megöntözném: ennyibıl áll 
e kis kertész fáradsága, 
piros tojás a váltsága. 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik két havonta. Felelıs kiadó: Kunbaracs Község Önkormányzata. Szerkesztı: Acsádi Péter. Munkatársak: Hegedős Lászlóné, 
Lırincz Edit. Szerkesztıség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126,  
Fax: 76/545-127. E-mail: kunbaracs@telehaz.hu. Készült 280 példányban. Nyomtatás: www.dsprint.hu 

 Anyakönyvi  

Hírek 
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Elhunyt: 

Juhász Antal  

A tartalomból:   Sport hírek 3 

Majális 2011. 1  Egyházi hír 3 

Önkormányzati hírek 2  Locsoló versek 4 

Szeretettel ajánlom olvasóink figyelmébe! 

 Müller Péter: Isten bohócai címő könyvét, melynek alcíme is lehetne a következı gondolat: „Lélek, játék és 
tánc…hogy a bajt eloszlassa a derő” 

Az író így vall mővérıl: Ebben a könyvemben zene szól. És elejétıl a végéig táncolnak benne. Hıse egy varázshata-
lommal rendelkezı nagy mővész, egy Mester, aki nemcsak bölcs gondolatokkal, de tánccal avatja be tanítványait 
életük titkaiba.  

Tánccal, szavakkal – és csodákkal.  

„Megtanítalak benneteket, hogyan kell még egy süllyedı hajón is vidáman élni.” 

Ha megszólít ez a mővem, nem azt fogod érezni, hogy olvasod, hanem azt,hogy fölkértelek táncolni. És ha sikerül a 
táncbeavatás, úgy teszed le majd a könyvet, hogy magadban felszabadultan táncolsz tovább. 

Célom, hogy ez a tánc szabaddá tegyen. Emelkedj föl a nyomasztó gondok és félelmek világából – és repülj velem! 

Annak írtam ezt a könyvet, akinek vágya a lélekkel játszva örvendezni. 

És mer gyermekké változni – hogy „övé legyen a mennyek országa”.  

 

A kunbaracsi eMagyarorszag Pont az alábbi szolgáltatásokat ajánlja a  
lakosság figyelmébe: 

 

- Általános információ szolgáltatás, mire jó az ügyfélkapu? Mire használható az email cím? 

- Elektronikus ügyintézés ügyfélkapun keresztül pl. adóbevallás, területalapú támogatás igénylés (e-kérelem), 
nyomtatványok letöltése stb. 

- Dokumentumok szkennelése, továbbítása elektronikusan. 

- Májustól kezdıdıen lehetıség lesz skype használatára, amely szinte ingyenes kapcsolattartást tesz lehetıvé. 

LOCSOLÓ VERSEK 

könyvtáros 


