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Kunbaracsi szüreti ünnepség 

KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A KUNBARACSI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját  

a 2014. szeptember 13-án szombaton tartandó 

 

H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő   S Z Ü R E T I   M U L A T S Á G R A 

11.00     Gyülekező  

12.00      Szüreti felvonulás indul a Sportpályáról: 

 - felvonulás a Damjanich -  Kossuth -  

 Kölcsey – Dózsa György - Templom -  

 Damjanich utcák útvonalán 

15.30 A szüreti felvonulók fogadása a Sport- 

 pálya melletti Szabadtéri Színpadnál 

15.30 Fogatszépségverseny eredményhirdetése 

16.00 Lovasok, fogatosok, vendégek folyamatos 

 étkeztetése 

16.00 Újszülöttek ”Kunbaracsi polgárrá” 

 fogadása 

16.15 Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub énekel 

16.30 Helyi óvodások, iskolások néptánc és 

 társastánc műsora 

17.00 Bócsai citerazenekar utánpótlás csoportja 

17.15 Bócsai citerazenekar 

17.30 Piros Rózsa Néptáncegyüttes előadása 

18.00 A Jó LaciBetyár zenés fellépése 

19.00     Lawso rap műsora 

19.30     A felújított közösségi szintér ünnepélyes  

 átadása 

20.00   Szüreti bál a Művelődési Házban 

A zenét Gattyán Zoltán és zenekara szolgáltatja 

Egész nap      R. Kárpáti Péter színművész talk show  

         műsora 

Tisztelettel várjuk a támogatásokat tombolatárgy formájában is, amelyek a szüreti bál 

keretében éjfélkor kerülnek kisorsolásra! 
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Fekete Zsolt falugazdász ügyfélfogadása: 

Iroda címe: Könyvtár, Kölcsey utca 3. 

Ügyfélfogadás: H: 8.00-10.00 (2. és 4. hét) 

Telefonszám: 70/ 489-3788 

e-mail cím:fekete.zsolt@nak.hu 

Gazdahírek 

2014.szeptember2 .-án 13:30 és 15:00 óra között véradás volt a Művelő-

dési házban.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkéntes véradók segítségét. Kun-

baracson  10 fő jelent meg. Továbbra is bízunk segítő közreműködésük-

ben!      Vöröskereszt 

Véradás 

Szemétszállítás 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság  

figyelmét, hogy a többletszemét elszállításá-

hoz szabványzsákot biztosít a szolgáltató, 

amely 350 ft-ért megvásárolható az önkor-

mányzati hivatalban.  

A tanyán élő lakosság számára is a szemét-

szállítás szabványzsákokban történik.  

Az önkormányzat udvarán elhelyezett konté-

nerek nem a lakossági hulladék gyűjtésére 

szolgálnak, hanem csak az önkormányzat és 

intézményei használhatják. A konténer mel-

lett csak a szolgáltató által biztosított zsák-

ban lehet elhelyezni a hulladékot.  

Szelektív hulladékgyűjtés rendje 2014: au-

gusztus 23.(szombat), szeptember 3; 17, ok-

tóber 1; 15; 29, november 12; 26, december 

10; 20. 

Lehetőség van a szelektív hulladék gyűjtésé-

re a Zrínyi utcában elhelyezett szelektív kon-

ténerekben, a hulladékszállítási napokon túl-

menően.  

Kommunális/kukás hulladékgyűjtés: minden 

páratlan hét péntek, december 26. péntek he-

lyett december 27. szombat. 

I

z

Iskolai játék 

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület szervezésében rendezett Farsangi gála bevételéből sikerült a he-

lyi általános iskola udvarára játékot vásárolni. A választás a tanító nénivel való egyeztetés és a pénz-

ügyi lehetőségeink felmérése után egy hintára esett. A játékot természetesen az óvodások és az isko-

lások egyaránt használatba vehetik. Ebben segítséget nyújtott sok falubéli, ki sóderrel, ki munkájával 

járult hozzá a telepítéséhez. Tisztelettel köszönjük a bálozók és a támogatók segítségét! 

                                                                  Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

mailto:fekete.zsolt@nak.hu
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Lakossági felhívás 

     Tisztelt Lakosság! 

 Mindenkinek köszönjük szépen a segítséget, aki bármilyen módon hozzájárult a sörösdoboz-

gyűjtés sikeréhez.  

Összesen 26.835,- Ft gyűlt össze, amelyből az általános iskola folyosóinak kifestéséhez tudtunk hoz-

zájárulni.  

Az óvodás gyerekek számára irodaszerek kerültek beszerzésre.  

Azt hiszem, mindenkinek nagy öröm, hogy mindezt mi együtt teremtettük elő, és talán ez még szeb-

bé teszi az egészet. 

 

Köszönet mindenkinek, és reméljük, hogy a lelkesedés folytatódik, mert az a 304 forintocska, ami 

maradt, várja testvérkéit, hogy a téli ünnepek idején is tudjuk majd segíteni! 

 

A dobozokat továbbra is várjuk, aki nem tudja eljuttatni hozzánk, bátran szóljon, szívesen 

elhozzuk! 

Köszönettel a gyerekek nevében: 

Kígyósi Krisztián és a lelkes segítők  

Önkormányzati hírek 
   Tisztelt Kunbaracsiak! Tisztelt Választópolgárok! 

A Köztársasági Elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását.         

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön 1 fő polgármester és 4 fő önkormányzati 

képviselő választására kerül sor.        

 Az a j á n l á so k a t  a  j e l ö l t e k n e k  a j á n l ó í v e n  k e l l  g y ű j t e n i ü k . 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.       

 Polgármester jelöltként az kerülhet fel a szavazólapra, akit a választópolgárok ( Kunba-

racs község esetében jelenleg 535 választópolgár) legalább 3 %-a  ajánlott az ajánlóív kitöltésé-

vel és aláírásával. A szükséges ajánlások száma 17 fő.    

 Önkormányzati képviselőket egyéni listás rendszerben választunk. Jelöltként az a sze-

mély kerülhet fel a szavazólapra, akit a választópolgárok 1%-a, legalább 6 fő ajánlott az  aján-

l ó í v  k i t ö l t é s é v e l  é s  a l á í r á s á v a l . 

Az ajánlások érvényességének ellenőrzését a helyi választási iroda végzi.  

A határidő után leadott, vagy le nem adott ajánlóívek után a helyi választási bizottság bírságot 

szab ki, mely adók módjára kerül behajtásra. 

Az ajánlásokat 2014. szeptember 8. napjáig lehet gyűjteni és legkésőbb 2014. szeptem-

ber 8-án 16.00 óráig lehet a jelöltet bejelenteni a HVB-hoz, a HVI-nál. 

Kérünk minden választópolgárt, hogy figyeljenek a határidőkre, különösen a jelölések leadásá-

nál.            

       Lőrincz Edit    

      Helyi Választási Iroda Vezető    

Vörös Kastély 
Ebben az évben megnyitotta kapuit a vendégek előtt a 

kunbaracsi Vörös Kastély.A kastély egyaránt kiválóan al-

kalmas esküvői helyszínnek és vállalati rendezvények meg-

tartására.  

Informálódni:  www.voroskastely.hu  
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Anyakönyvi Hírek 
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Házasságkötés: 

Zabó Magdolna és Plutzer Kálmán  

Született: 

Schaaf Rebeka  

édesanyja: Kecskeméti Ibolya 

Szomjas Bertalan édesanyja: Varga Beáta 

Győri Kristóf édesanyja: Landauer Tünde 

Katalin 

Kollár Hanna édesanyja: Pinczel Anita 

Elhunyt: 

Sík István 2014.04.21. 

Plutzer Kálmán 2014.08.07. 

id. Balis Ferencné 2014. 08. 26. 

Hírös Hét Fesztivál  

 Június 29.-én településünk ismét részt vett a kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon. 

 Községünket Lőrincz Edit jegyző asszony mutatta be. 

Az érdeklődők Hegedűs László és Héjjas József tangóharmonika előadását, a Rajkó-Talentum 

Alapfokú Művészeti Iskola Kunbaracsi Kihelyezett Tagozatát láthatták, illetve hallhatták.  

 Kiállítók: Fehér István—burgonya, Hardi Éva—befőtt, Hardi Márta—zöldség és virág, 

Simon Pálné—sajtkóstoló.  

Köszönjük mindenkinek a közreműködést, amivel településünk bemutatkozását elősegítették!  

Folyóiratok 

Agrár Magazin 

Biokultúra 

Ezermester 

Kistermelők Lapja 

Lovas Nemzet 

Nimród 

Nők Lapja 

Nők Lapja egészség 

Otthon 

Petőfi Népe 

Praktika 

Természet Búvár 

Stephen King: A ragyogás 

Olvasva az író nevét, rögtön eszünkbe juthat, 

hogy ez nem lehet más, mint valami izgalmas 

rémtörténet. Ez így is van. A helyszín egy 

hegy tetején lévő, világtól elzárt szálloda, a 

főszereplő egy kisfiú, aki megérzi, hogy mi 

fog történni vele. Az apa az alkoholizmusból 

éppen kigyógyulóban van, de labilis idegrend-

szerének fokozatos romlása miatt a szálloda 

szelleme a hatalmába keríti, amivel a családja 

életét is veszélyezteti.  

Könyvajánló 

E.L.James: A szürke ötven árnyalata  

Az erotikus, mulattató és mélyen megindító Öt-

ven árnyalat-trilógia olyan történet, amely hatal-

mába keríti és birtokba veszi olvasóját, azután 

mindig vele magad.  


