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Megjelenik kéthavonta

Karácsonyi készülődés és em- tak kérdéseink. Az emlékezés terén 18-45 éves korosztályokra vetítjük,
pedig ma is él a jó Baksay Sándor még nagyobb a veszteség.
lékezés
Adventkor a 19. század óta szokás
koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész
készítette árva gyermekek számára.
Egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül
december elsejétől kezdve minden
nap eggyel többet gyújtott meg Karácsonyig. Ma nincs mindennap református istentisztelet, ezért a négy
adventi vasárnapon gyújtunk gyertyát.
Adventus Domini: Úrjövet, készülődés az Úr Jézus születésének ünnepére. A négy vasárnapot együtt átélve és várva, érkezik Karácsony. A
várakozásban emlékeink is velünk
vannak.
A település Kunpuszta nevű
(leánykori nevén Kunkerekegyháza)
külterületi részén, a hétköznapokban köddel-csönddel társalgó református templom falába építve emléktábla olvasható. A kunkerekegyházi
lakosok közül a világháborúban elesettek vagy annak következtében
itthon hősi halált haltaké. Harminchét név. Ki, mikor, hogyan állította
emléktáblájukat – senki nem tudta
utóbbi évtizedeinkben. A Vörös Fenevad által kényszerített feledés
máig is jól működik, hiába sorakoz-

által zseniálisan megírt „Minekapárt”; szerintük csupán „rosszkor
voltak rossz helyen”. Ám a feledés
vastagodó falait áttörtük, s kiderült,
éppen 1925 október elején „a pusztatemplom falában a környék magyar
népének kegyelete és áldozatkészsége
díszes emléktáblán tette maradandóvá az utókor előtt elhunyt hős fiainak emlékét” – ahogyan a korabeli
hírlapi tudósítás írja. A névsor ökumenikus: 21 református, 16 római
katholikus. Az 1937-ig Kunszentmiklóshoz tartozó terület lakossága
az 1910-es népszámlálás szerint 660
lélek volt, mind magyar anyanyelvű,
írni-olvasni egyharmaduk tudott.
392 latin szertartású katolikust, 266
reformátust, 2 evangélikust írtak
össze.
A térségben akkoriban csekély férfitöbblet volt, ezért a népességből kb
350 lehetett a férfi. Az emléktáblán
olvasható 37 hősi halott neve tehát
azt jelenti, hogy a férfilakosság 11
%-a elesett a háború öt éve alatt
vagy meghalt harctéren szerzett
betegség következtében. Ezen túl ott
vannak a rokkantak, a légnyomást
szenvedettek, az elméjükben, lelkükben megsérültek. De ha az áldozatok számát csak a katonaképes

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
És
Eredményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!
Kunbaracs Község Önkormányzat

Azóta a terület Kerekegyházához
csatoltatott, s része Társegyházközségünknek, tehát az emlékezés és
emlékeztetés a mi feladatunk. „Nem
az ismeretlen, hanem az elfelejtett
katonák sorsa nyugtalanít…” –
mondjuk Markó Béla költővel. Hagyományos nyári kunpusztai alkalmunkra augusztus 30-án, az emléktábla 90 éves évfordulóján, igehirdetőként Jákob János dandártábornokot, protestáns tábori püspököt
hívtuk meg. Jób könyvének 3,1-7
versei alapján hirdetett igét, teret
adva benne személyes harctéri emlékeinek is, hiszen magyar békefenntartói alakulattal megjárta a
boszniai harcteret, ahol fegyver nélkül kísérte szállító útjukon a katonákat, s mikor lőtték őket, órákon át
lapultak a páncélozott járművek
alatt, életre szóló élményeket, lelki
társakat szerezve ott. Sokak számára érdekes, maradandó emlékű kép,
amint tábori püspöki egyenruhás,
palástos lelkész áll a 2013-2014-ben
megújult templom szószékjén, kezében Szentírással, szívén-száján Isten igéjével. Hálaadó és emlékező
istentiszteletünkön köszöntést mondott egyházmegyénk esperese, Hegedűs Béla.
(Folyt. A 2. oldalon)
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Egyháztörténelmi jelentőségű esemény ez, hiszen a mindig is tanyavilágként élő Kunpusztán a második
világháború óta valószínűleg most
először járt püspök, de tábori püspök
a történelemben biztosan először; s
1990 óta esperes is először. Az 1925ös avatóünnepség felelevenítése után
a kunkerekegyházi hősi halottak 90
éves emléktáblájánál – társadalmi
szervezetek mellett - koszorút helyezett el Kerekegyháza Város Önkormányzata, Fülöpháza Község Önkormányzata, s Társegyházközségünk is.
2015 júliusának első péntek estéjén
ugyanott az 1901-ben felépült templom építésének kezdeményezőjére,
Baksay Sándorra – kunszentmiklósi
lelkipásztorra, solti egyházmegyei
esperesre, majd dunamelléki református püspökre, íróra – emlékeztünk,
halálának 100. évfordulóján. A zenésirodalmi áhítaton a pár éve felújított,
több mint száznegyven éves harmóniumon Kovács Levente kecskeméti
orgonaművész játszott zeneműveket.
Ezek között Kenyeresné Téglási Anna
lelkipásztor Baksay Sándor prédikációiból olvasott fel, Bodor József a
Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke a szépirodalmi munkáiból - Patak banya, Pusztai találkozás
- mutatott be részleteket, Kenyeres
Tibor pedig felidézte Baksay Sándor
életútját és „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” című, a
millennium idején megjelent munkából olvasta fel Baksay Sándornak
egyik néprajzi munkája részletét (a
subáról).
2015. szeptember 20-án az istentisztelet után ifj. Monostori Ferenc
orgonaművész, gyülekezetünkben
felnőtt fiatal adott hangversenyt a
kerekegyházi templom 75 éves orgonáján, ünnepelve ezt az évfordulót.
Ezt követően megkoszorúztuk az orgonaépítés teljes költségét adományozó Szabó Jánosné Pál Terézia emléktábláját.
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1935. szeptember 23-án özv. Szabó
Jánosné Pál Terézia (aki Ócsán született 1847-1848 körül) Fő utcai lakóházas ingatlanát a kerekegyházi Egyesült Protestáns Egyháznak ajándékozta, magának holtig tartó haszonélvezeti jogot kötve ki, azzal, hogy holta
után az ingatlan eladassék, árából új
orgona építtessék. Az adományozó
1940. január 5-én 93 éves korában
elhunyt, majd az egyházközség 3.000
pengőért eladta az ingatlant, s 1940.
március 31-én megbízta az 1920 óta
működő Barakovits János rákospalotai orgonaépítő mestert az új orgona
megépítésével. Az új orgona 1940 júliusának közepére elkészült, Kremán
Sámuel kecskeméti református főkántor, énektanár, karnagy azt megfelelőnek, átvehetőnek minősítette. 1940.
július 21-én mutatták be először a
nyilvánosságnak a hangszert. A délutáni istentisztelet után a presbitérium megkoszorúzta Szabó Jánosné Pál
Terézia sírját.
„Készítette Barakovits János orgonaépítő 2.650 pengőért. Új orgonánk
csőrendszerű, pneumatikus 6 fő és 3
mellékváltozatú pedálos orgona, 405
síppal, melyekből 58 a fasíp csupán, a
többi ón és horgany síp. … Építőjének
ez a 98. orgonája. Nem gyári munka.
Barakovits János a saját kezével készítette.” – írta és mondta egyebek
mellett Sándor István, akkori lelkipásztorunk.
2015 az immár „mennyei kántorunk”
éve is. A budapesti Takács Géza
1940-ben született, 1970-ben telepedett le Kerekegyházán, s 1970 Húsvétja óta folyamatosan ő látta el a
kántori teendőket. Nem főállásban,
mert az egyházközségtől harminc évig
csak lakhatást, s kerthasználatot kapott, s a kántori díjat, de rendszeres
javadalmazására nem futotta. Nyugdíjazásáig nehéz fizikai munkákat
végzett, mellette szolgált vasárnap,
ünnepnap – s amíg egészsége engedte
- temetésen. Még a hetvenes éveiben

is vállalkozott új dallamok megtanulására, megtanítására. Egész életét
hálaáldozatnak tekintette – miként
2015 tavaszán mondta, mikor kántori
szolgálatának 45. évfordulóján köszöntöttük – hisz’ itt talált befogadó
gyülekezetre, s a nehéz munkákban
nem rokkant meg keze-lába, s ha már
úgyis minden vasárnap eljön templomba, nem tudná megtenni, hogy ne
üljön le a vele egyidős orgonához. S
amióta fájó térde nem engedte a karzatlépcsőzést, akkor a templomtérbe
állított harmóniumhoz. 2015 tavaszán egy igehirdetésben hallotta a
diakónai jelmondatot: „jutalmam,
hogy tehetem”, amelyet ő a kántori
szolgálatára értett. Rendszeresen elhozta kedves poémáit a református
művelődési estjeinkre; mondogatott
Füle Lajos-verseket, de híres volt
csendes derűjéről, helyhez és alkalomhoz illő tréfáiról; s még sok mindent tett, miket előszámlálni nincs itt
hely. A mindennapos gyakorlásra, a
gyülekezeti szolgálatra és ezáltal Isten szolgálatára sohasem méricskélte
az időt. Megtérésekor kapott igéje
szerint élt: „… keressétek először az ő
országát és igazságát, és ezek mind
ráadásul megadatnak nektek.” (Máté
6,33) 2015. október 23-án éppen zongorájánál ült, gyakorolta a következő
istentiszteleti dallamokat, mikor hirtelen – mintha Illésként ragadtatott
volna el, - magához szólította az Úr.
Mennyei ajándékunk volt ő, örökkántorunk marad!
Helmut Thielicke német evangélikus
teológus vallomásával kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünneplést
és reményteljes 2016-os új esztendőt:
„Karácsony azt mondja: Isten értünk
jön, teljesen mindegy, hol vagyunk.”
Az isteni szeretet mindenkihez elérkezik, aki várja és befogadja.

segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
A Humán Szolgáltató Központon ke- életvitelének fenntartását– szükségresztül szerveződnek meg azok a szol- leteinek megfelelően—lakásán, lakógáltatások, melyek az otthonukban környezetében biztosítja.
élő, idős koruk vagy egyéb körülmények miatt rászoruló lakosoknak se- A házi gondozó feladatai ellátása sogít szinten tartani illetve javítani rán segítséget nyújt ahhoz, hogy az
ellátást igénybe vevő fizikai, mentáéletminőségüket.
A Központ szolgáltatásai közül Kun- lis, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, egészségi állabaracson is biztosítottak:
potának megfelelően, meglévő képesHázi segítségnyújtás
A szolgáltatás célja, feladata: A házi ségeinek fenntartásával, felhasználá-

sával, fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátás igénybevétele önkéntes és
kérelemre történik. A kérelmet az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványozza a Sztv. 93.§-a
alapján, az adatok dokumentációja a
9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet alapján történik.

Hírlevél

Kenyeresné Téglási Anna
református lelkipásztor

( Folytatás a 3. oldalon
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Jelzőrendszeres házi segítségnyúj- tet mentett.
tás
Mindkét alapellátást szakképzett, a
Az önálló életvitel fenntartása mellett településen élő gondozónőnk nyújtja,
felmerülő krízishelyzetek elhárítása aki szívesen fogadja a segítségért
céljából nyújtott ellátás.
hozzáfordulókat. Elérhetősége a szolmobilján
munkaidőben:
A jelzőrendszeres házi segítségnyúj- gálat
tás a saját otthonukban élő, egészségi 70/3348730 vagy szintén munkaidőállapotuk és szociális helyzetük miatt ben munkatársaink fogadják a hívárászoruló időskorú, valamint fogyaté- sokat a 76/361-165-ös telefonszámon.
kos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biz- Gyermekjóléti szolgálat
tonságos életvitel feltételei, krízis- Fő célja, hogy a gyermek családban
helyzetben lehetőséget nyújt az ellá- nevelkedhessen és, hogy hozzájáruljon
tást igénybevevő személynél történő a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
gyors megjelenésre és segítségnyúj- erkölcsi fejlődésének, jólétének, a csatásra.
ládban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez
A hívógomb segítségével történt riasz- és a kialakult veszélyeztetettség megtások következtében a segítségadás szüntetéséhez, valamint a gyermek
az ellátási területünkön többször éle- családjából történő kiemelésének meg-

előzéséhez, illetve, hogy segítse a kiemelt gyermek családjába történő
visszahelyezését.
A családgondozó segíti a családok
működését, gyermekkel kapcsolatos
problémák, magatartási zavarok,
konfliktusok kezelését és egyéb ellátásokhoz való hozzájutást, ügyintézést.
Szolgálatunk évek óta nagy hangsúlyt
fektet szabadidős, prevenciós rendezvények szervezésére. Mivel költségvetésünk nem teszi lehetővé a programok finanszírozását, így az önkormányzat, helyi vállalkozók és önzetlen, önkéntes segítők támogatásával
valósítjuk meg programjainkat. Az ő
közreműködésükkel tudunk a rászorult családok számára segítséget
nyújtani. Hozzájárulásukat ezúton is
köszönjük.

2015 decemberében az elmúlt
évek sikerére tekintettel ismét
megszervezzük hagyományos
karácsonyi kézműves foglalkozásunkat. Tavaly többek között gyöngyöt fűztek, karkötőt,
karácsonyi gyertyatartót, mézeskalácsot készítettek a gyerekek. Minden évben uzsonnával és egy kis meglepetéssel
készülünk a gyerekeknek.
2015 július 27-től 31-ig rendeztük meg az öt társult település harmincöt hátrányos
helyzetű gyermeke számára a nyár fő tölthessék el szabadidejük egy részét
eseményét, mellyel fő célunk az volt, és megismerkedjenek azzal a környehogy a gyermekek a természetben zettel, melyben élünk. A hét program-

ját végigkísérte természeti értékeink
védelme, az emberi kapcsolatok építése és a testmozgás fontosságának tudatosítása.
Szeptember 25-én délután az Ifjúsági
Klubbal
együttműködve
drogprevenciós programot szerveztünk két
volt drogfogyasztó részvételével, amelyen általános iskolás korú gyermekek vettek részt. A személyes élmények hiteles kommunikálása minden
résztvevőre nagy hatással voltak. Ezt
követően kezdetét vette a zenéstáncos szórakozás.

Ezúton is mondunk köszönetet a programjainkhoz nyújtott támogatásért a Polgármester Úrnak és a Hivatal Munkatársainak !

Elérhetőségünk:
6043 Kunbaracs Kölcsey u. 1.
Ügyfélfogadás: csütörtök 11.00 – 12.00
Tel.: 76/361-165
70/330-76-11
email: humanszolgaltato@kereknet.hu
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Önkormányzati hírek
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015 november 30-i ülésén felülvizsgálta és
megalkotta a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét.
Építményadó
Az adóköteles adótárgyak körét a
Htv. 11§-a szabályozza
Az adó alapja az építmény m2 –ben
számított hasznos alapterülete.
Az adó évi mértéke 200 Ft/m2
Mentes az adó alól mindazon építmény, mely után a magánszemélyek
kommunális adójának megfizetésére
kötelezett az adóalany.
Magánszemélyek kommunális
adója
Az adó alanyát a Htv. 24 §-a szabályozza.
Az adó évi mértéke:

építményenként valamint a
nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleményenként: 6000 Ft

telek esetén 12000 Ft
Az e rendelet 9 §-a alapján megállapított éves adó 50%-át kell megfizetnie a lakás céljára szolgáló építményben életvitelszerűen helyben lakó tulajdonosnak, haszonélvezőnek, vagy
bérlőnek:
 a 70. életévét betöltött magánszemélynek
 a saját háztartásban 3 vagy több
kiskorú gyermeket nevelőknek
Az adókedvezményre való jogosultságot az érintett magánszemélynek a
jegyzőnél be kell jelentenie és megfe-

Az egészséges környezethez fűződő
alkotmányos jogunk egyik legfontosabb eleme a tiszta levegőhöz való
jog.
Fontos, hogy ha szemétégetést tapasztalunk, először próbáljuk meg
személyesen meggyőzni az elkövetőt,
hogy hagyjon fel környezetkárosító
tevékenységével. Ha a jó szándék és a
tenni akarás nem segít, akkor a területileg illetékes járási hivatalhoz,
vagy - amennyiben cég égeti a hulladékot – a környezetvédelmi főfelügyelőséghez írjunk levelet.
A kommunális és az összes ipari eredetű hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő
égetése TILOS!
Háztartási hulladék égetése

lelő módon igazolnia kell.

ti és Működési Szabályzat alapján
mikor tart nyílt illetve zárt ülést:

Helyi iparűzési adó
Az állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke:
az adóalap 1,4%-a
A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott ideiglenes
jellegű tevékenység-végzés után az
adó mértéke naptári naponként 3000
Ft.
Mentes az adó megfizetése alól a vállalkozó háziorvos, védőnő.
Idegenforgalmi adó
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke a 13 §-ban szabályozott adóalap után személyenként és
vendégéjszakánként 300 Ft.
Mentes a Htv. 31 §-ban szabályozott
adómentességeken felül a 70. életévét
betöltött magánszemély.
E rendelet 2016. január 1. napján
lép hatályba.
A képviselő testület 2015. december 7
-ei ülésén döntött a szociális tűzifa
támogatásról.
11 személy 2 m3
37 személy 1 m3
Az igényelt tűzifát Németh Norbert
helyi vállalkozó szállítja ki.
A képviselő testület tájékoztatja a
lakosságot, hogy a hatályos Szervezetapasztalhatjuk a kéményekből felszálló sötétszürke, fekete füstöt, amelyet esetenként maró bűz kísér. Ez
nem más, mint az egyre terjedőben
lévő otthoni hulladékégetés egyértelmű jele. Hazánk egyik legsúlyosabb
környezetvédelmi problémája szinte
mindenkit érint, s nemcsak azért,
mert majdnem minden településen
előfordul, hanem azért is, mert a kéményen távozó légszennyező anyagok
messzebbre eljutnak, minta hinnénk.
A kommunális hulladék (házi szemét)
égetésekor azonban nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az egészséget, hanem a talajba
bejutva, a növényeken és állatokon
keresztül a táplálékláncba bekerülve
és ott felhalmozódva is kifejtik káros
hatásaikat.

A fűtésszezon beálltával sok helyütt A

legnagyobb

probléma

azonban,

A képviselő testület ülése nyilvános.
A képviselő testület zárt ülést tart/
rendelhet el:

 önkormányzati hatósági, öszszeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén

 Az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak viszszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor

 Vagyonával való rendelkezés
esetén, továbbá az általa kiírt
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,
ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
A zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a nem a képviselő testület tagjai
közül választott alpolgármester és a
jegyző, továbbá meghívása esetén a
polgármesteri hivatal vagy a közös
önkormányzati hivatal ügyintézője,
az érintett és a szakértő vesz részt.

hogy nem ismerjük pontosan az egyes
szennyezőanyagok együttes hatását,
ahogy hosszú távú hatását sem, illetve azt sem tudjuk, hány, egyelőre ismeretlen veszélyes vegyület keletkezhet még az égetés során. A rendkívüli
szerteágazó probléma megoldásához,
a helyzet javításához a kormányzat
szinte a valamennyi ágazata, az önkormányzatok, a vállalkozások és a
civil szervezetek összehangolt és
hosszú távú tevékenységére van szükség.
A higiénés és környezetvédelmi károk
mellett számolnunk kell azonban komoly pénzügyi kockázattal is, ugyanis
tüzelőberendezéseink nem alkalmasak az illegális anyagok égetésére,
így, ha ezekkel próbálunk fűteni,
tönkretesszük tüzelőberendezésünket
és kéményünket is, amelyek javítása
nagyon drága.
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Iskolai hírei
Adventi köszönet

Idén is megrendezésre
kerül az adventi gyertyagyújtás, közösségi program.
Az iskolások
műsorral, adventi vásárral
készülnek. A
vásár
során
befolyó
adományból (17 000 Ft) az osztálykirándulást támogatják az adományozók. - Tavalyi bevételünk az Ópusztaszeri Emlékparkba való utazást segítette. – A falu
lakossága nemcsak az adventi vasárnapokon, hanem

a mindennapok során is
gondoltak ránk. Kihelyezett gyűjtőládánkba a
kocsmában 10.000 Ft
gyűlt össze. Ennek az
összegnek rögtön találtunk helyet. December
18-án, az iskolai karácsonyfa alatt találják
meg a gyerekek. Szülőkkel együtt asztali játékot
vásároltunk. Kézzel fogható eredmény ez egy
ilyen kis faluban. Köszönjük!

Kívánunk mindenkinek szeretetben, békességben BOLDOG KARÁCSONYT!

Óvodai hírek

.
A sörös doboz akcióból származó pénz egy részét az Adventi készülődés jegyében koszorú alapra és díszítő elemekre költöttük.
A másik részéből az Adventi hétvégéken megrendezésre
kerülő vásárok alkalmával megvásárolható ajándéktárgyak alapanyagit szereztük be.

Az óvodások adventi koszorúi

Ezúton szeretnénk megköszönni a település lakóinak a
doboz gyűjtést és, hogy a második gyertyagyújtás alkalmával megrendezésre került vásáron már 15000 Ft-tal
támogatták az óvodás gyermekek karácsonyi ajándékainak beszerzését.
További ajándéktárgyakat vásárolhatnak a harmadik és
negyedik adventi gyertyagyújtás alkalmával

Idén decemberben is nagyon várták már a gyerekek a
Mikulást. December 4—én délelőtt meg is érkezett az
óvodánkba. A gyermekek csoportosan és egyénileg is
kisebb műsort adtak, cserébe természetesen mindenki
kapott, még az intézmény dolgozói is.
Mindenkinek békés, boldog Karácsonyt kívnunk!
A Kunbaracsi óvodások,
Menczel Dóra
Óvodavezető
Mikulásvárás
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Gyereksarok
Pom Pom Karácsonya
Pom Pom töpreng: mit csináljon, este
itt van a Karácsony! Örvendezve nagyot kiált: Állítok egy karácsonyfát!
Körüljárta a nagy erdőt, meglátott
egy ezüstfenyőt. Gyere el az udvarunkba, te leszel a karácsonyfa!
Arra ugrál Cölöpverő: Nocsak ott egy
ezüstfenyő, lehetne egy karácsonyfa,
de nem az, mert nincsen talpa! Körbedöngöli a földet: na most már áll, el
nem dőlhet, kibír szélvészt, kibír vihart, minden rossz időben kitart.
Arra sétál Gombóc Artúr, leselkedik a
kapun túl. Ni egy fenyő, zöld a lombja, lehetne egy karácsonyfa. Lehetne
ám, de még nem az, minden ága üres,
csupasz. Akasztok rá csokoládét, ez
lesz ám a szép ajándék!

Arra túr és fúr Radírpók, nézi, hogy
az ágon mi lóg. Csoki ugyan van már
rajta, s lehetne egy karácsonyfa, de
kell még egy ezüstcsillag, mi a hegyén
szépen csillog! Ez jó lesz, e nagy jégdarab, s radírorral csiszol, farag.
Arra ballag Hapci Benő, nézi, de
szép ezüstfenyő! Csoki s csillag van
már rajta, mégsem teljes karácsonyfa! Ezt a diót ezüstözöm,
ezüstporral betüsszögöm, egy hapci
és két tüsszentés, szépen ragyog,
kész az egész.
Körbevágó Körömolló bámul: Ni ez
itt hasonló egy díszes karácsonyfához, mit az angyal körülszálldos.
Teljesüljön ez a csoda, angyalhajat
vágok oda! Nyisz-nyisz, csitt– csatt,
szabja-vágja, papírból tesz hajat

rája.
Zengőbongó Fésű zizeg: A szememnek alig hiszek, hiszen ez egy karácsonyfa, milyen kár, hogy nincsen
hangja! Majd én a fa alá állok, csengettyűzök, muzsikálok. S zengett–
bongott halkan, csendben, mint az
angyalok a mennyben.
Angyalszárnyon jött az este, Pom
Pom Picurt megkereste: Gyere, gyere, lássál csodát, feldíszített karácsonyfát! Barátaid díszítették, szívüket az ágra tették, ajándékba
neked hozták, fogadd el a karácsonyfát!
Csukás István meséjéhez képeket is
találtok, a Pom Pom Karácsonya
című mesekönyvben, a Könyvtárban.

Faluház hírei
történetét, aki bezárta a kamrába a Mikulást, hogy ő léphessen
a helyébe. A Mikulás segítői,
Galagonya a jóságos krampusz,
Dromi a rénszarvas és Félix
manó azonban hamarosan rájönnek a turpisságra. Közösen
kiszabadítják a Mikulást és a
mese végére a csaló is elnyeri
méltó büntetését.

Kunbaracsi gyerekekhez ezen a télen
egy kicsit korábban érkezett a Mikulás.
December 2-án délután a Faluházat zsibogó gyereksereg töltötte meg, hogy
megnézzék A póruljárt krampusz történetét a Bibuczi gyermekszínház előadásában.
A három zenetanárból (Bischof Ildikó,
Budai Attila, Czirde Mihály) álló kis
csapat nem először járt Kunbaracson.
Szintetizátorral, gitárral és trombitával
kísérve énekelték és játszották el Imposztor, a csibész krampusz

A megérdemelt taps után előkerültek az ajándékcsomagok is,
amelyeket a színpadról lelépő „Bibuczi” Mikulás adta át a
gyerekeknek.

Még tart az Advent.
December 13 –án 14 órától karácsonyi asztali dísz készítés lesz a Faluház nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk! Minden hozzávalót mi biztosítunk!
A harmadik gyertyagyújtás december 13-án 16 órakor lesz, a Kunbaracsi óvodások közreműködésével.
A negyedik gyertyát Földi Tibor plébános gyújtja meg december 20-án 16 órakor.
A gyertyagyújtások után kis szeretetvendégséggel, az iskolások és óvodások által készített ajándéktárgyak adventi vásárával várunk mindenkit.
fordítanak.
Az óvoda az adventi, karácsonyi készülődéshez való alapanyagokra összesen
Novemberben ismét elszállítottuk a
14.823 Ft-ot használt fel,
dobozokat, mindenkinek köszönjük a
nekik még 5477 Ft áll rendelkezésükre.
közreműködést!
Nagy öröm számunkra, hogy ilyen soSajnos az alumínium ára még mindig
alacsony, így most 11.930 Ft-ot kaptunk kan segítenek a dobozgyűjtésben, és
ilyen formában is támogathatjuk a helyi
a dobozokért.
gyerekeket és az őket oktató intézméA tavaszról maradt pénz, a nyári gyűjnyeket.
tés és a mostani összesen 40.670 Ft-ot
A 2015-ös év során összesen 77.330 Ft eredményezett.
tal (!!!) támogattuk őket, csupán a szeEbből az iskola számára sötétítő függönyt vettünk 18.550 Ft értékben, ma- mét okos hasznosításával!
Vásároltunk játékokat, szőnyeget, fügradt számukra 1785 Ft, amit a
gönyt, eszközöket, alapanyagokat, amegyerekek karácsonyi ajándékozására
Kedves Kunbaracsi dobozgyűjtők!

lyekkel reméljük, örömet szereztünk
településünk legkisebb lakóinak!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, akik ezt az ügyet támogatják, gyűjtenek, válogatnak, tárolnak, utánfutót adnak kölcsön!
Kívánunk mindenkinek boldog, békés
ünnepeket és jó dobozgyűjtést természetesen!
Legközelebb tavasszal szállítunk, addig
mindenki gyűjtögessen bátran, ha nem
tudja tárolni, hozzánk hozhatja folyamatosan! Köszönettel:
Lestár Tamara
Kigyósi Krisztián
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A Kunbaracsi Homokgyöngye Kertészet
SÁRGARÉPA
vásárt tart
100 Ft/kg-os áron
Kedves Kunbaracsi lakosok!
Elérkezett az év utolsó Hírmondója.
Egy kéréssel fordulok Önökhöz.
Egy ismerősöm osztotta meg velem ezt a történetet egy 3 éves ikerpárról. A kisfiú Áron egészségesen, de a kislány Zsóka oxigénhiányosan született. A kisfiú már oviba jár, de sajnos a kislány az oxigénhiány miatt mozgáskorlátozott és emiatt ő nem tud a testvérével oviba járni, így egyre bánatosabb.
Az anyukája most azt találta ki, hogy képeslapot kér Zsókának karácsonyra emberektől. Aki úgy érzi küldene
egyet arra kérem, hogy december 16-ig hozza be és én egyben feladom neki Szlovákiába.
Köszönöm azoknak akik már hoztak és előre is köszönöm akik még hoznak.

Ezúton
szeretnék
mindenkinek Békés,
Boldog
Karácsonyi
Ünnepeket
és
Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet
kívánni magam és
családom nevében.
Egri Hajnalka

Közérdekű Közlemény
A következő Hírmondó február

19-én jelenik meg.

Akinek bármi ötlete, javaslata van, vagy konkrét dolgot szeretne benne olvasni
jutassa el a Könyvtárba vagy az alább olvasható e-mail címre.

február 4-ig

Előre is köszönöm!
KUNBARACSI HÍRMONDÓ
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