2011. X. évfolyam, FEBRUÁR

Megjelenik kéthavonta

Kunbaracsi farsang

Jelmezesek csoportja

A legkisebbek tánca

Tánciskolások

Tánciskolások keringője

Duzmath Kitti és Horváth Csaba

Buli hajnalig...

Hegedűs Zoltán, aki egyik
támogatója a játszótér építésnek

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület 2011. február 12-én sikeres farsangi mulatságot szervezett a Faluházban. Kettőtől hetvenkét éves korig együtt szórakozott a község lakossága. A rendezvény célja kettős volt: egyik a régi farsangi hagyományok ápolása, kulturált közösségi szórakozási lehetőség biztosítása mindannyiunk számára, a másik pedig a Faluház mellett kialakítandó
játszótér javára való gyűjtés. Mindkét célunk megvalósult! A támogatóknak
köszönjük a nagylelkű adományt, a szervezőknek - az egyesület tagjainak és a résztvevőknek pedig külön megköszönjük, hogy aktív közreműködésükkel hozzájárultak a program sikeres megvalósításához. A továbbiakban szeretnénk kérni, hogy a játszótér építésében is segítsük egymást. Szeretnénk
mielőbb megvalósítani kisgyermekeink álmát: egy kulturált játszóhelyet.
- Hegedűs Lászlóné -

Knorr Delikát 8 vonalkódjainak gyűjtése
Kedves kunbaracsi Szülők, Nagyszülők!
2011-ben is a Knorr Delikát 8 ételízesítők vonalkódjainak gyűjtésével lehetőség
nyílik arra, hogy Kunbaracs gyermekei számára is felépülhessen egy új, korszerű
játszótér, aminek megnyerésére összefogással nagyobb eséllyel pályázunk.
Ezért kérjük, hogy gyűjtsék a vonalkódokat, melyeket a helyi élelmiszerboltokban,
illetve a Művelődési Házban adhatnak le.
Köszönettel:
a kunbaracsi gyerekek
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VÉRADÁS
2011. február 22-én kedden 13:30 és 15:00 óra között véradás lesz a Művelődési Házban!
Minden véradó kap egy darab 500 forintosos étkezési utalványt továbbá választhat belépőjegyet a mórahalmi vagy a kiskunmajsai gyógyfürdőbe illetve kaphat két belépőjegyet a
kecskeméti Club Caribe diszkóba. Várjuk a régi és új véradóinkat, mindazok akik embertársaikon segíteni szeretnének.
vöröskereszt

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Felhívás!
Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy az állatvédelmi törvény 4. § (1) bekezdése szerint „Az állattartó
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.” Az 5. § (1) bekezdése: „Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.” A szabálysértési rendelet 3. § (1) és (2)
bekezdése szerint „veszélyeztetés kutyával” szabálysértést követ el, és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, szájkosár és póráz nélkül szállítja, kutyáját nem zárt helyen tartja!
●●●
Tegyük szebbé lakókörnyezetünket!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szélsőséges időjárás miatt a vízelvezető árkok rendben tartásáról gondoskodjanak! Továbbá felszólítjuk a háztulajdonosokat, hogy a biztonságosabb közlekedés és az esztétikusabb falukép
érdekében az utcán lévő fákat gallyazzák le!
●●●
Petőfi utca útjavítása
Példaértékű lakossági összefogás eredményeként sikerült járhatóvá tenni a Petőfi utcát.
Az utcabeliek 410 000, az önkormányzat 112 500 Ft támogatással járult hozzá az út javításához, felújításához.
Köszönjük minden támogatónak a példaértékű hozzáállást, az utcabeliek összefogását!
●●●
Orvosi ügyelet
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2011. március elsejétől az felnőtt háziorvosi ügyeleti hívásokat az
alábbi telefonszámra adhatják le a betegek:70/456-7102
●●●
Falugyűlés
2011. február 28-án, hétfön 16 órakor falugyűlést tartunk a faluházban, melynek témája: Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Kunbaracson. Előadó: Tóth Ferenc polgármester Naske Adrienn Saubermacher Mo. Kft. kirendeltség vezető Minden helyi lakost tisztelettel elvárunk!
●●●
Egészségmegőrzés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben 2006. évben volt utoljára kihelyezett tüdőszűrés. A szűrés Kecskeméten a Piaristák tere 7. szám alatt 40 éven felülieknek ingyenes! Elsősorban azok figyelmét szeretnénk felhívni, akik ezen idő alatt nem vettek részt tüdőszűrésen, saját érdekükben tegyék azt meg! Szűrésre
nem kell bejelentkezni, minden nap 8.00 - 12.00 óráig és hétfő, kedd 14.00 - 15.45 óráig van lehetőség.
Kunbaracs Község Önkormányzata
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20 éves a Kunbaracsi Polgárőrség
2011. február 5-én ünnepelte meg- Szabó István, az Országos Polgár
alakulásának 20. évfordulóját a pol- Szövetség rangos elismerését, az
Arany Keresztet kapta meg. A szomgárőrség.
bati ünnepségen az elnök köszönetet
Kitüntették a kunbaracsi polgárőr mondott a társalapítóknak és az
egyesület elnökét. Szabó István húsz egyesület többi tagjának is.
éve alapította meg a testületet a községben a közbiztonság és a helybéli- Az ünnepségen felidézték az elmúlt
ek biztonságérzetének növelésére. Az húsz év jelentős polgárőrtörténéseit,
elnök és négy alapító tag - Hegedűs köztük bűnözők elfogását és a rendA képen Szabó Mihály a BácsLászló, Hirmann József, Magyari őrséggel együttműködve végrehajtott
Kiskun
Megyei Polgárőr Szövetség
Péter és Urbán János - elismeréseket akciókat is.
elnöke
jelképesen
összetöri azt a tavehetett át Tarnóczi László rendőr
nyavédelmi autót amit néhány éve a
alezredestől a lajosmizsei őrs pavalóságban is átadott a helyi polgárrancsnokától, aki köszönetét fejezte
őröknek.
ki az elmúlt 20 év szolgálataiért .

SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy aláírásra került a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Kommunális Szilárd hulladék Gazdálkodási Rendszer keretén belül elkészült létesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződés, melynek
értelmében a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a projektben szereplő 49 településen – köztük
Kunbaracson is - a szelektív hulladékok begyűjtését. A rendszer keretén belül a szelektív gyűjtés széleskörű
megvalósítására van lehetőség, melynek elemei a gyűjtőszigetes gyűjtés, házhoz menő gyűjtés illetve a hulladékudvarban történő elhelyezés.
Most induló hírlevelünkkel célunk, hogy környezetünk tudatos védelmét előtérbe helyezve a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos fontos információkat ismertessünk. Kérjük, tartsanak velünk!

Gyűjtsünk

szelektíven!

Tudta-e, hogy Magyarországon évente 3 Gellért-hegynyi hulladék keletkezik? Ennek a mennyiségnek megközelítőleg 40 %-át lehetne szelektív gyűjtéssel, 30 %-át pedig komposztálással újrahasznosítani és csak a fennmaradó 30 %-ot kellene hulladéklerakóban ártalmatlanítani!
Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor Ön a háztartásában keletkező, a már felesleges, de hasznosítható anyagokat (papír, műanyag, üveg, fém, italos karton, komposztálható szerves hulladék,
egyéb hulladék) külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra.
Célja: értékes másodnyersanyagok (pl. műanyag, papír, üveg, fém) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a Föld véges nyersanyag készletének kímélése, a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
(részlet a Szelektív hírlevél 2011. tavaszi számából)

FALUGAZDÁSZ HÍR
Szilvási-Hazag Imre falugazdász
2011. februárjától, minden kedden
9.00-13.00 óráig várja a mezőgazdasági termelőket a könyvtárban.
Telefonszáma: 06-70/436-1389
Tájékoztatjuk a termelőket, hogy a
gázolaj támogatási igénylések
2011. január 15-től postára adhatók.

Monitoring adatszolgáltatás elektronikus formában AKG-s, KAT-os,
Natura2000-es, erdő telepítés, szaktanácsadást, képzési hozzájárulást
igénybevevő termelőknek kötelező
2011. február 15. és március 15. között.
Őstermelői igazolványt 2011. március 20-ig érdemes megújítani ameny-

nyiben igénybe kívánja venni az
egész éves őstermelői adókedvezményt. Az igazolvány megújítása
1000 Ft, új igazolvány kiváltása
2000 Ft. Amennyiben nem személyesen kívánja ügyeit intézni meghatalmazás formanyomtatványa a könyvtárban átvehető.
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KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
Társastánc iskola: péntek 17.30-19.00 óra,
vezeti: Hájas Katalin, Duzmath Kitti

A kedves könyvtár látogató közönség figyelmébe
ajánljuk az alábbi könyveket:

Alakformáló torna, FitDance: kedd 17.15-18.15 óra,
vezeti: Jámbor Boglárka
Kökény citerazenekar próbái: péntek 17.00-19.00 óra,
vezeti: Szőke Péter

Bátky András: Pipogya, a budapesti medve
( Az író által dedikált példány! )
Varró Dániel: Akinek a lába hatos
( Korszerű mondókák kisbabáknak )
Csukás István: Süsüke megszületik, Süsüke játszik
Bob Hartman: Harmat Esti mesélő könyv

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub foglalkozása:
kedd 13.00-18.00 óra, vezeti: Magyar Istvánné

Napraforgó könyvkiadó: Keresd meg, mi volt
a középkori várakban

Új program lehetőség:
Dob oktatás, ütős tanfolyam indul péntek délutánonként
a könyvtárban 16-17 óráig.
Vezeti: Tengeri Attila zenész, doboktató
Várjuk az érdeklődő gyerekeket, fiatalokat!
Jelentkezni Hegedűs Lászlóné művelődésszervezőnél

Tone Finnanger: Tilda legkedvesebb barátai
( 30 különleges és szeretnivaló figura textilből )
Barri Sue Gaude: Szívhez szóló ajándékok
( 25 gyönyörű kézimunka a villámgyorstól
az aprólékosig )
Magos Zoltán: Super Hot!
Minden idők legtüzetesebb Chilis Receptjei

Március 25-én 10:45 órakor Varázslók és varázslatok
címmel Koleszár Márta a Katona József Megyei Könyvtár munkatársa játékos foglalkozást tart a helyi könyvtárban az általános iskola tanulói számára. A rendez-

vény a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében valósul meg. Foglalkozásunk főszereplői ezúttal a
VARÁZSLÓK lesznek, amire a program játékos címe
is utal. A varázslatok földjén barangolva nem csupán
a népmesék csodafőzeteket kotyvasztó hőseivel találkozunk, hanem azokkal a varázslókkal – legyenek
akár kétbalkezesek is – , akik a hazai költők és írók
képzeletvilágában születtek meg. Irodalmi foglalkozásaink része a verstanulás, a tanulást támogató,
szövegértést és személyes kompetenciákat fejlesztő
játék, az anyanyelvi próba. A varázslatos kalandok
után internetes fejtörőkkel folytatódik a varázslójáték.

Anyakönyvi
Hírek

Vekerdy Tamás: Családom történeteiből
Daniel Goleman: Társas Intelligencia
( Az emberi kapcsolatok új tudománya )
Beth A. Grosshans: Ki az úr a háznál?
( Miért baj, ha a gyerek parancsol )
Jel-Kép kiadó: Hosszú hétvége Magyarországon
Chris Hunt: Futball- Világbajnokságok
( Csillagok, Legendák, Mérkőzések )
Rózsa György: Magyar Elsők 1. 2. kötet
( Ki, melyik, mikor és hol volt az első )
Monika Kratz: Balkon növények
( szépek, színesek, könnyen kezelhetők )
Híres Szerzők Titkos Élete
( Amit Tanáraink Soha Nem Meséltek El )

Házasság kötés

Elhunyt:

Sebők Gyula és Hebők Andrea

Gyenes Gábor

Született:

Váczi György

Sebők Csaba

és

Édesanyja: Hebők Andrea

Kalmár Mihályné

A tartalomból:

20 éves a Kunbaracsi Polgárőrség
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Kunbaracsi farsang
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Falugazdász hír
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Önkormányzati hírek
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Anyakönyvi hírek
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