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KUNBARACSI MAJÁLIS 

 

„Gyöngyvirágok”. A BKKM-i Közmővelıdési Intézet és a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának kö-
szönhetıen programunkat gazdagította a Kunság 
Néptáncegyüttes.  
Köszönjük a támogatást valamennyi közremőködınek 

              Hegedős Lászlóné 

 Önkormányzatunk községi majálist szervezett 2012. ápri-
lis 29-én a sportpálya mellett, ahol számos program várta 
az érdeklıdıket. Többek között Hagyományırzı Katona-
dalos Találkozót is szervezett a helyi Gyöngyvirág Nyug-
díjas Klub, melyet támogatott az EMVA Leader-program, 
fellépett a Helvéciai Nótás-kedvő Nyugdíjas Klub, a 
Kunadacsi Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub, a 
Ladánybenei Margaréta Nyugdíjas Klub és a helyi 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Képviselı-testületi ülés 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-
testülete 2012. április 27-én ülésezett. 

A testület elfogadta a kerekegyházi Humán Szolgáltató 
Központ 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
Szabó Mariann intézményvezetı által képviselt szolgál-
tató központ tevékenysége kiterjed: Családsegítés, gyer-
mekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás, házi se-
gítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jel-
zırendszeres házi segítségnyújtás. 

Második napirendként fogadta el a képviselı-testület az 
önkormányzat 2011. évi zárszámadását, melynek fı 
összegét 73.936.000 Ft-ban állapította meg. 

Ezt követıen módosította a Kecskemét és Térsége Több-
célú Társulási Megállapodását a jogszabályi elıírások-
nak megfelelıen. 

Többek között döntött még az ÖNHIKI pályázat benyúj-
tásáról is, amelyet Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII .törvény 6. 
számú melléklet 2.a) pontja, valamint a 3/2012. (III.1.) 
BM. rendelet alapján az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására kiírt 
pályázat keretében nyújtott be önkormányzatunk. Ké-
relmünkben 17.006.000 Ft támogatást szeretnénk igé-
nyelni a folyamatos likviditási zavarok enyhítésére. 

Az önkormányzat az óvoda homokozójának újra fedésé-
hez 50.000 Ft-ot biztosít a szükséges anyagok megvá-
sárlásához. A szülık vállalták a munkálatok közösségi 
összefogással való elvégzését, amit ezúton is megköszö-
nünk.    

     Lırincz Edit, 

            jegyzı 

EGYHÁZI HÍREK 

Református szeretetvendégségre várják a híveket és 
érdeklıdıket 2012. június 10-én vasárnap 15 órára a 
faluházba. Kérjük az érkezı vendégeket, lehetıség sze-
rint egy tányér süteményt hozzanak magukkal. 

Téglási Anna  

református  lelkész 
 

A katolikus templomban 2012. június 17-én, vasárnap 
lesz Jézus Szíve tiszteletére szentelt templomunk búcsú 
ünnepe. Az ünnepi szentmise déli 12 órakor kezdıdik. 
Minden kedves hívet és vendéget várunk szeretettel! 

                                         Feri Romolusz Atya 

Játszótér bıvítése, szépítése 

Csúszdás kishajó-
val bıvült a gyer-
mekek birodalma. 
Köszönjük támo-
gatóink munkáját, 
akik ad-hoc jelleg-
gel június 2-án, 
szombaton segítet-
ték a hajó rögzíté-
sét, a játszótér 
szépítését! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A kibıvített játszótér hivatalos birtokbavételét 2012. júni-
us 30-ára, szombatra tervezzük. Erre az alkalomra vá-
runk szeretettel minden érdeklıdıt, ahol természetesen a 
gyermekek lesznek a fıszereplık. A kiváló hangulat érde-
kében várunk segítıket a palacsintasütéshez, fızéshez és 
közös játékhoz egyaránt!  

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

Óvodai ballagás 

A kunbaracsi óvoda 2012. június 1-én tanévzáró bal-
lagási ünnepséget tartott a faluházban. Ebben a tan-
évben 7 kis óvodás vett búcsút az önfeledt kisgyer-
mekkortól és szeptemberben elkezdıdhet számukra a 
tanulás komoly feladata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ballagó óvodások a képen balról jobbra haladva:  

Márkus Levente, Rafael Réka Katalin, Alt Boglárka, 
Hirmann Bence, Horváth Milán Károly, Hegedős Jó-
zsef, Nám Mihály, óvónı Mizsei Ferencné, dajka Kö-
vecses Mihályné.  
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SPORT HÍREK 

ISKOLAI HÍREK 

A GLOBÁL-PLASZTIK KFT. MEGYEI III. OSZTÁLY 2011-2012 ÉSZAKI CSOPORT Bajnokság eredményei. 

Május 4-én kicsik és nagyok köszön-
tötték az édesanyákat. Az óvodá-
sok mősorában mosolyt csalt arcunk-
ra a jelenet, melyben az anyukák 
sok-sok teendıit láthattuk viszont. 
Kedves verseiket hallgatva boldog 
perceket szereztek az édesanyáknak, 
nagymamáknak.  

 

Május 11-én tanulmányi kirándulást szerveztünk .Úti 
célunk elsı állomása Kiskırösre vezetett, ahol megtekin-
tettük Petıfi Sándor szülıházát, és az emlékmúzeumot. 
Az ódon falak között sétálva sok érdekességet hallottunk, 
és láttunk. Az utunk tovább Soltvadkert messze földre 
híres cukrászdájához vezetett. Felfrissülve mehettünk a 
Szegedi Vadasparkba, ahol szabad program keretében 
vehették birtokba a gyerekek az állatok birodalmát. Ked-
vencük volt a nyuszi simogató, a beszélı papagáj. Sok ér- 

Az ünnepek teszik széppé és érdekessé mindennapjain-
kat. Igyekszünk minden alkalmat megragadni, arra, 
hogy az intézmény falain belülre is becsempésszünk 
néhány szép pillanatot.A tavaszi ünnepeink gazdagok 
voltak a programoktól. 

Egy hónappal hamarabb került megrendezésre a gyer-
meknap. A programok már hagyományt teremtettek. A 
Polgárır Egyesület szervezésében a Bács-Kiskun Me-
gyei Balesetmegelızési Bizottság támogatásával 2012. 
április 26-án második alkalommal tanulhatták a 
helyi kisiskolások és óvodások a biztonságos közlekedés 
szabályait. 

Oktatóik ezúttal Cseh Lajos r.hadnagy, kerekegyházi 
kmb. csoportvezetı és Szekeres Gergely 
r.fıtörzsırmester voltak. 

A szakembereknek köszönhetıen gördülékeny és él-
mény dús volt a játék a jármővekkel. 

14. forduló 2012.03.11. 14:30 BALLÓSZÖG KSK - KUNBARACS KSE 0 - 4 

15. forduló  2012.03.18. 15:00 KUNBARACS KSE - HETÉNYEGYHÁZI SC 3 - 0 

16. forduló  2012.03.25. 16:00 KUNADACS KSE - KUNBARACS KSE 2 - 1 

17. forduló  2012.03.31. 16:30 FÜLÖPHÁZA SE - KUNBARACS KSE 1 - 1 

18. forduló  2012.04.08. 16:30 KUNBARACS KSE - DUNAVECSE SE 3 - 2 

19. forduló  2012.04.14. 16:30 MIKLÓSI GYFE - KUNBARACS KSE 2 - 3 

20. forduló  2012.04.22. 17:00 KUNBARACS KSE - ÁGASEGYHÁZA SE 10 - 0 

21. forduló  2012.04.29. 17:00 BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK - KUNBARACS KSE 3 - 2 

22. forduló  2012.05.06. 17:00 KUNBARACS KSE - KEREKEGYHÁZA SE 6 - 1 

23. forduló  2012.05.13. 17:00 TISZAUG KTE - KUNBARACS KSE 3 - 6 

24. forduló  2012.05.20. 17:00 KUNBARACS KSE - HELVÉCIAI VÁLLALKOZÓK 8 - 1 

25. forduló  2012.05.26. 17:00 TASS KSE - KUNBARACS KSE 0 - 2 

26. forduló  2012.06.03. 17:00 KUNBARACS KSE - SZABADSZÁLLÁS SE 1 - 1 

 

 

 

 

 

 
 

Az óvodások új udvari játékokkal, az iskolások népi játé-
kokkal ismerkedhettek meg. A nap során a vállalkozó 
gyermekek különbözı álarcokat kaptak az arcfestés so-
rán. A félnapos játékok után a szervezı házigazdák 
(Szabó István és felesége Hardi Éva) kemencében sült 
pizzával leptek meg mindenkit. A gyerekek örömmel vet-
ték át a szülık ajándékait az óriás buborékfújót. 

 A Kunbaracs KSE csapata II. helyezést ért el!  
Gratulálunk! 
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Könyvajánló 

Olvasóink figyelmébe ajánlom az alábbi kiadványokat: 

Kérdések és feleletek könyve (Napraforgó kiadó) – Ezt 
a szórakoztató könyvet nagyon fogja kedvelni minden gye-
rek, akinek sok kérdése van, aki érdeklıdik világunk 
iránt, aki sosem elégszik meg a válaszokkal, aki mindig új 
tudást szeretne megszerezni. Érdekes felfedezések, tes-
tünk titkai, történelmi események, csodálatos mőalkotás-
ok és meghökkentı furcsaságok sorakoznak a könyv lapja-
in. Nem csak a kérdések sorjáznak… mindenre meg is 
adja a választ. 

Maradj fiatal! - Életmeghosszabbító program - Dr. 
Mehmet C. Oz, Dr.Michael F. Roizen 

E két szakember kidolgozott egy 14 napos programot a 
legfontosabb öregítı tényezık visszaszorítására, hatásuk 
késleltetésére. Tanácsaik, amelyeknek megfogadásával 
„szavatossági idınk” meghosszabbítható, könnyen követ-
hetıek és hatásosak. 

Mesés foltvarrás – Halász Edit A könyvben bemuta-
tott, fıként gyerekeknek készült faliképek, függö-
nyök,takarók, párnák, terítık már az elnevezésükkel is 
felkeltik a figyelmünket, gazdag szín- és formavilágukkal 
pedig csodálatba ejtenek. A faliképek mozgalmas világot 
tükröznek, szinte élnek. Valami történik a képeken, ezért 
szívesen elkalandozik rajtuk gyermek is, felnıtt is. 

Anyakönyvi  

Hírek 

Született: 

Józsa Lolita 

Édesanyja: Józsa Brigitta 

Süli - Csontos Zétény Ottó 

Édesanyja: Kiss Tímea 
 

Elhunyt: 

Szegedi Nándor Ferenc 

Képzési lehetıség 

Gépjármővezetı képzı tanfolyam indul a kunbaracsi 
könyvtárban június hónapban. Aki jogosítványt szeretne 
jelentkezzen személyesen nyitva tartási idıben! 

Várhatóan szeptembertıl ismét lesz lehetıség ingyenes 
OKJ-s képzés lebonyolítására a kunbaracsi faluházban. 
Igényfelmérés június hónapban, amikor várjuk az érdek-
lıdıket: falusi vendéglátó, mezıgazdasági gépkezelı és 
könnyőgépkezelı szakmákra. Jelentkezés a könyvtárban. 

dekes történetet hallgathattunk meg a japán makákókról. 
Utunk a Szegedi Dóm és a Tisza megtekintésével ért vé-
gett. Fáradtan, de élményekkel teli tértünk haza. 
A kirándulás az iskolás gyerekek számára ingyenes volt, 
köszönhetıen a szülıknek és a segítıkész lakosságnak. A 
Reál-os vonalkódok győjtésével 18.000 Ft-ot, a papír és 
Pet palackgyőjtéssel 21.000 Ft-ot nyertünk. A teljes ösz-
szeget a gyerekek kirándulására fordítottuk. 

Köszönjük a segítséget a szülıknek és a falu lakos-
ságának! 

Tanévzáró 2012. június 15. (3 órai kezdettel). 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

A kunbaracsi eMagyarorszag Pont az alábbi szolgáltatá-
sokat ajánlja a lakosság figyelmébe: 

― Általános információ szolgáltatás, e-mail küldési 
lehetıség. Mire jó az ügyfélkapu?  

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

― Dokumentumok fénymásolása, nyomtatása, 
szkennelése, továbbítása elektronikusan. 

― Skype használata. 


