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Farsangoltunk 

 

Óvodások iskolások közösen farsangoltak 

2012. február 24.-én tartottuk hagyományırzı farsangi mulatságunkat az óvodában és az iskolában. Program-
jaink között szerepelt jelmezes felvonulás, bábszínház, farsangi játékok, kiszebáb égetése, és megszólalt a télt el-
őzı "farsangi zenekarunk"is.  Köszönjük a szülıi munkaközösség tagjainak a finom farsangi fánkot! 

Altné Lantos Odett 
tagintézmény vezetı 

2012. február 18-án a Kunbaracsi Kulturális Egyesület ismét megrendezte mindenki farsangi bálját a falu-
házban. Népes közönség győlt össze és sokan öltöztek vidám jelmezbe fokozva ezzel is a jó hangulatot. Kicsik 
és nagyok együtt szórakoztak igen jó hangulatban. A mulatság bevételét a játszótér bıvítésére fordítja egye-
sületünk. Megköszönjük a résztvevıknek a támogatását és azoknak is akik nem tudtak eljönni, de hozzájá-
rultak céljaink megvalósítását munkájukkal vagy támogatójegy vásárlásával.  Köszönjük továbbá minden 
segítınk közremőködését és kívánok mindenkinek még sok ilyen jó kedvő vidám farsangot! 

Hegedős Lászlóné 
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Értesítem Kunbaracs Község. lakosságát, hogy a  
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2)  
bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31. 
között született gyermekek a 2012/2013. tanév kezdetén 
tankötelessé válnak. 

A tankötelessé váló gyermekeket - egészségi és iskola-
érettségi állapotuktól függetlenül - (a nem  Kunbaracson 
tartózkodó, de kunbaracsi lakhellyel rendelkezı gyerme-
keket is) az általános iskolába be kell íratni. 

Az általános iskolai beiratkozás a Lestár Péter  
Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézményében: 

2012. március 26-án hétfın 8 – 18 óra között, 
2012. március 27-én kedden 8 – 18 között tart. 

A beíratást a szülı, gondviselı lakóhelyéhez – ennek hiá-
nyában tartózkodási helyéhez – legközelebbi általános 
iskolában, illetve a választott intézményben kell elvégez-
ni. 

A beíratáshoz szükség van: 

- szülı (gondviselı) személyazonosító igazolványára, 
- szülı (gondviselı) és a gyermek lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványára, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, 
- és az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget tanúsító) 
igazolásra. 
- a szülı(k) munkáltatói igazolásra 
- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyze-
tő, úgy az azt igazoló 

(jegyzıi határozatra és a szülı(k) nyilatkozatára 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Értesítem Kunbaracs község lakosságát, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése 
szerint a gyermek abban az évben, amelyben az  
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától (2012. 
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai  
nevelésben részt venni. 

Az óvodai jelentkezés Lestár Péter Közoktatási  
Intézmény Kunbaracsi Tagintézményében: 

2012. március 21-tól március 23-ig  
( szerda, csütörtök, péntek) 
 8 - 18 óra között tart. 

Jelentkezni a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülı mun-
kahelyéhez legközelebbi intézményben lehet, a jelentke-
zési lap kitöltésével. 

Jelentkezéskor a szülı (gondviselı) gyermekével együtt 
érkezzen, és vigye magával: 

- a saját és gyermeke lakóhelyét- illetve tartózkodási he-
lyét- tartalmazó igazolványt, 
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumo-
kat, 
  - az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülmé-
nyeket  igazoló dokumentumokat, 
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyze-

tő, vagy napközbeni   ellátását biztosítani kell úgy az 
ezt igazoló dokumentumokat (jegyzıi határozat, és 
 szülıi nyilatkozatok) 
 - a szülı(k) munkáltatói gazolását 

Felhívás! 

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy az állatvé-
delmi törvény 4. § (1) bekezdése szerint „Az állattartó 
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajá-
nak, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelı 
életfeltételekrıl gondoskodni.” Az 5. § (1) bekezdése: 
„Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelı és 
biztonságos elhelyezésérıl, szakszerő gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.” A szabálysértési ren-
delet 3. § (1) és (2) bekezdése szerint „veszélyeztetés 
kutyával” szabálysértést követ el, és 50.000,- Ft-ig ter-
jedı pénzbírsággal sújtható, aki a felügyelete alatt 
álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, szájkosár és póráz nélkül szállít-
ja, kutyáját nem zárt helyen tartja! 

Lırincz Edit,  
Jegyzı 

Képviselı-testületi  ülés 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselıtestü-
lete 2012. február 17-én tartott ülést és elfogadta 1. 
napirendként a 2012. évi költségvetési rendeletét, mely 
szerint az önkormányzat kiadásait és bevételeit 77 745 
ezer forintban állapította meg. Önkormányzatunk ezen 
összegbıl az alábbi feladatokat látja el: Önkormányzat 
mőködése,fejlesztések, felújítások; Mezııri tevékeny-
ség; Lakásgazdálkodás; Polgármesteri Hivatal mőködé-
se; Zöldterület gazdálkodás;  Közvilágítás biztosítása; 
Háziorvosi szolgálat; Munkanélküliek segélyezése; 
Ápolási díj; Gyermekvédelmi ellátások; Idıskorúak já-
radéka; Átmeneti és temetési segély; Lakásfenntartási 
támogatás; Közfoglalkoztatás; Tanyagondnoki szolgá-
lat; Közmővelıdési, könyvtári feladatellátás; Sportfel-
adatok; Óvodai, általános iskolai feladatellátás társu-
lás keretében; Gyermekjóléti, szociális feladatok ellátá-
sa társulásban. 

A képviselı-testület 2. napirendi pontként elfogadta  
2012. évi munkateret 

3. napirendi pontként megtárgyalta és elfogadta a  
polgármester beszámolóját a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységérıl 

4. napirendi pont volt az ivóvíz szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl 
szóló 9/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezése 

5. napirendi pont volt Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítása 

6. napirendi pontként a testület határozatot hozott a 
polgármesteri hivatal köztisztviselıinek 2012. évi mun-
kateljesítménye követelményeinek alapját képezı célok 
meghatározásról 
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Áram kikapcsolása esetére! 

ISKOLAI HÍREK 

GAZDAHÍREK 

Az EDF DÉMÁSZ, mint felelıs villamosenergia-
szolgáltató, elkötelezett a nehéz anyagi körülmények 
között élı fogyasztók védelme mellett.  

Társaságunk célja segíteni, hogy a villamosenergia-
szolgáltatás, mint alapvetı szükséglet, a legszegényebb 
társadalmi csoportok számára is elérhetı legyen.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 februárjában 
induló hátralékkezelı programját 100 millió forinttal 
támogatja az EDF DÉMÁSZ.  

A programban pályázati jelentkezés után olyan – az 
EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén élı – családok 
vehetnek részt, amelyek korábban hátralékot halmoztak 
fel, és az áramszolgáltató már kikapcsolta a szolgálta-
tásból, vagy kikapcsolási értesítıt kaptak. A támogatás 
olyanokon is segíthet, akik még rendszeresen fizetik 
számlájukat, de szociális helyzetük miatt védendı fo-
gyasztónak tekinthetık. A felhalmozott hátralékok ren-
dezéséhez a fogyasztók felelıs hozzáállása is szükséges, 
legalább 50% saját erı mellé igényelhetnek támogatást 
tartozásaik kiegyenlítésére a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálattól . A közös támogatási program kiemelt fi-
gyelmet fordít arra is, hogy a szolgáltatásból történı 
kikapcsolás késıbb is megelızhetı legyen, a támogatás-
ban részesülık egy csoportját ezért életvezetési taná-
csokkal segítik, és takarékos villamosenergia-
felhasználásra is tanítják, az érintettek sorsát nyomon 
követik, hogy az újabb eladósodás megelızhetı legyen. 

A pályázatra jelentkezni elektronikus úton , a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat honlapján ( www.maltai.hu ) 
lehet február 15. után . A szolgáltatásból már kikap-
csolt, vagy más okból internet kapcsolattal nem rendel-
kezı ügyfelek szociális intézmények vagy segélyszerve-
zetek irodáiból is elküldhetik jelentkezésüket. A pályá-
zaton nyertes fogyasztókkal márciustól kezdıdıen szer-
zıdést köt a Máltai Szeretetszolgálat, majd a legalább 
ötven százalékos önrész befizetését követıen a segély-
szervezet kifizeti a tartozás fennmaradó részét.  

Az áramszolgáltató a pályázati elbírálási folyamatban 
nem vesz részt, az kizárólag a Máltai Szeretetszolgálat 
hatáskörébe tartozik. Az EDF DÉMÁSZ adatszolgálta-
tást a Máltai Szeretetszolgálat felé azon ügyfelek eseté-
ben végezhet, akik pályázatukat benyújtották az erre 
kialakított felületen.  

További információk az alábbi honlapon találhatóak:  

www.halozat.maltai.hu  

Monitoring Adatszolgáltatás 

Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elekt-
ronikus úton kell teljesítenie 2012. február 13. és márci-
us 12. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy 
meghatalmazás/technikai közremőködı (pl. kamarai 
tanácsadó, falugazdász) útján.  

A támogatások elnyerésének feltételei között a monitor-

ing adatszolgáltatás is szerepel. Az Európai Mezıgazdasá-
gi Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések moni-
toring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes sza-
bályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Monitor-
ing adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Euró-
pai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 
támogatásra vonatkozóan jogerıs határozattal rendelke-
zik 2011. év végéig.  

Monitoring adatszolgáltatási támogatási jogcímek közül a 
következıket emelném ki: 

•a fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó tá-
mogatások 
•az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai beren-
dezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások 
•a növénytermesztés létesítményeinek korszerősítéséhez 
nyújtott támogatás 
•a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzé-
séhez nyújtandó támogatások 
•a kertészet korszerősítéséhez nyújtandó támogatások 
•az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támo-
gatások 
•ültetvények korszerősítéséhez, telepítéséhez nyújtandó 
támogatások 
•a kedvezıtlen adottságú területeken történı gazdálko-
dáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások 
•a Natura 2000 gyepterületeken történı gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs támogatás 
•a mezıgazdasági területek erdısítéséhez nyújtandó tá-
mogatás 
•nem termelı mezıgazdasági beruházásokhoz nyújtandó 
támogatások 
•agrár-környezetgazdálkodási támogatások 

İstermelıi igazolványok 

İstermelıi igazolványok újítása minden támogatást 
igénylı gazdálkodónak kötelezı! 

Határideje: 2012. március 19. 

Keresse falugazdászát minden hétfın 13 órától a helyi 
könyvtárban!  Telefonszáma: 0670/436-1389 

Iskolába hívogató! 

2012. március 12.-én, hétfın az elsı 3 órában nyílt nap 
lesz az iskolában. Várjuk a leendı elsıs, és a már iskolá-
sok kedves szüleit! 

Mesejáték 

Március 21.-én, szerdán intézményünkbe látogat a Fur-
fangos Paraván: 

A halász és a hold ezüstje c. mesével. Belépıdíj kb. 500 Ft. 
Kics iket  és  Nagyokat  egyaránt  várunk! 
Helye: Általános iskola  Ideje: 2012.03.21. 13.00 óra 

Szavalóverseny 

2012. március 22.-én, csütörtökön a verseket kedvelıket 
várjuk az iskolába. Hagyományos szavalóversenyünk 13 
órai kezdettel kerül megrendezésre. 
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Könyvtári programajánló 

Ízelítı új könyveinkbıl 

Csodálatos kutyák – Alapvetı tudnivalók és  
érdekességek 

Vadászok szakácskönyve – Útmutató a vad elıkészí-
téséhez és elkészítéséhez konyhában vagy szabadon. 
Több mint 75 ínycsiklandó recept és 1000 lenyőgözı 
fénykép. 

Világkonyha – Népszerő nemzetközi receptek  
otthonra; francia, olasz, mediterrán, mexikói, indiai, 
kínai, thai, vietnami 

Világnak Virága – Czárán Eszter – Magyar mőveltsé-
günk napról napra kicsiknek és nagyoknak; Tél, Tavasz, 
Nyár, İsz 

Kérdések és feleletek könyve – Napraforgó kiadó 

Schaffer Erzsébet – A szılıvirág illata – történetek 
útközben, Nık Lapja mőhely 

Utak egymáshoz – Belsı Nóra – Gondolatok a  
párkapcsolati érintkezés formáiról 

Divatok és korok – Imrehné Sebestyén Margit –  
Apáczai Kiadó 

Bálint Ágnes – Foltoskönyökő – Móra Könyvkiadó 

Hihetetlen találmányok – Térbeli képekkel, játékos 
feladatokkal; Elképesztı Larousse Encklopédia 

Ki nem mondott szavaink – Marc Levy – 
„Fordulatokkal és humorral teli regény a szerelemrıl és 
a szülıi szeretetrıl.” Arany pöttyös könyvek 

Az elfeledett kert – Kate Morton – A világszerte  
kirobbanóan sikeres Felszáll a köd szerzıjétıl. „Egy kis-
lányt magára hagynak 1913-ban egy Ausztráliába tartó 
hajón…” Arany pöttyös könyvek 

Szélkiáltó együttes mősora 

Énekelt versek  

2012. február 28. kedd 14 óra 

Helyszín: Katona József Megyei Könyvtár  
- Kecskemét, Piaristák tere 8. - 

A mősor megtekintése érdekében a megyei könyvtár  
különjáratú autóbuszt biztosított a  

kunbaracsi általános iskola tanulóinak. 

 

Kézmőves foglalkozások a faluházban 

2012. március 9-én, pénteken: Kokárda gyöngybıl, 
 játékkészítés 

március 23-án, pénteken: nemezelés,  
használati tárgyak készítése 

március 30-án, pénteken: tojásírás,  
berzselt tojás készítés 

április 13-án, pénteken papírsárkány,  
termésjátékok készítése 

április 27-én, pénteken anyák napjára gyöngyözés,  
csuhézás 

 Foglalkozásokat vezeti Barcsik Sándorné Ibolya népi  
játszóház vezetı, minden alkalommal 14.30-17.30 óráig. 

 A gyermekeknek a részvétel ingyenes , a program a  
Tanyagondnoki  szolgálat fejlesztését szolgáló  

Tanyafejlesztési pályázat  támogatásával valósul meg.  

Vendégünk volt a Csöpp színház 

A gyermekek hónapja december a könyvtárban, ebbıl az 
alkalomból láthatták a kunbaracsi óvodások és iskolások 
A három kismalac címő mesejátékot Kisteleki Zoltán 

elıadómővész közremőködésével: 


