KUNBARACSI HÍRMONDÓ
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Megjelenik kéthavonta

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről

Tisztelt Felhasználóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az „ Kék-víz Észak-Bács– Kiskun Megyei ivóvízminőség– javító Program”
elnevezésű beruházás munkálatai befejeződtek, a program lezárásra került. A víztermelő kutakból a termelt
víz tisztítására Kerekegyháza vízműtelepen új technológia, Kerekegyháza és Kunbaracs között pedig távvezeték került kiépítésre és üzembe helyezésre.
Előfordulhat, hogy az új tisztítási eljárást követően a hálózatba bocsátott víz fizikai tulajdonságaiban ( pl. ízében, szagában) némileg eltér az Önök által megszokott víztől, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy—épp az új
technológiának köszönhetően—a szolgáltatott ivóvíz minősége mindenben megfelel a vonatkozó 201/2001
(X. 25.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. Ezt Társaságunk folyamatosan ellenőrzi– éppúgy a tisztítási technológiánál, mint a hatóság által a vízhálózaton kijelölt mintavételi helyeken.
Bízunk benne, hogy az új vízminőség mihamarabb megszokottá válik, addig pedig szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Vízszolgáltatóként számunkra nagyon fontos és bizonyára Önöket is megnyugvással tölti el,
hogy a beruházás révén a szolgáltatás színvonala emelkedik és a település lakossága mindenkor minőségileg
megfelelő és egészséges ivóvízzel lehet ellátva.
Az ivóvízminőség-javító programról a beruházás honlapján www.kekviz.projektronika.hu tájékozódhatnak
bővebben.
Tisztelettel:
BÁCSVÍZ Zrt.

Anyák napja alkalmából
szeretettel és tisztelettel
köszöntjük
az Édesanyákat,
Nagymamákat
És gondolatban azokat is
akik már nem lehetnek
velünk!
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Önkormányzati hírek
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.
A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V.
27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátása
megvalósuljon.
A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a felmérés elvégzése
céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.
Kunbaracson 201 tanya, tanyahely található. A tanyákon élők száma 156 fő. A Kunbaracsi lakott tanyák száma
áram nélkül: 11
A 2016-os évben tovább folytatódik a STARTMUNKA program Kunbaracson.
2016 március 1– 2017. február 28-ig 18 főt foglalkoztat a program:
- Az idén térkő gyártás indult a településen, 6 fővel
- A Homokgyöngye Kertészet 12 fővel folytatja munkáját.
A Munkaügyi Központ segítségével még 12 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége az Önkormányzatnak, ebből:
7 fő 2016. március 1– 2017. február 28.
5 fő 2015. november 3– 2016. június 30.

Eboltás
2016. évben dr. Faragó Zsolt jogosult állatorvos az alábbi menetrend szerint végzi az ebek
összevezetéses veszettség elleni kötelező védőoltását Kunbaracson:
2016. 05. 04. (szerda)
8.00-10.00 óráig
Polgármester Hivatal udvarán
11.00-11.30 óráig
Csarada iskolánál
2016. 05. 06. (péntek)
8.00-10.00 óráig

Polgármesteri Hivatal udvarán

Az oltás díja 4000,-Ft ebenként a kötelező féregtelenítéssel együtt.
Aki még nem rendelkezik sorszámozott oltási könyvvel, annak 400 Ft felár ellenében azt kiállítjuk.
Háznál történő oltási igények bejelenthetők a 06-20/332-6906 telefonszámon vagy a helyszínen.
FIGYELEM!
Csak mikrochippel rendelkező eb oltható! A chip behelyezés ára 3500 Ft!
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Óvodai hírek

A magyar nemzet számára egyik legfontosabb ünnepre óvodásaink is készültek. A március 15-ét megelőző héten
zászlókat és piros-fehér-zöld tulipánokat készítettünk. Ennek kapcsán mondókákkal „forradalmi hangulatú” foglalkozásokkal öltöztettük óvodánkat ünnepi ruhába. Március 11-én, pénteken az iskolásokkal együtt vonultunk az
Önkormányzat épülete elé, ahol a szökőkút mellett elhelyeztük az óvodában készített jelképeket.
A tavasz egyik legszebb ünnepére készülve Húsvéti locsolóverseket, mondókákat, énekeket tanultunk és egyéb kézi-munkákat készítettünk. Az óvodában tanult locsolóversek közül minden fiú elszavalta a kedvencét, majd meglocsolta a lányokat, végül egy tojáskereső versennyel zártuk az ünnepet.
Az egészséges táplálkozás minél szélesebb körű megismerése érdekében látogatást tettünk a Kunbaracsi Homokgyöngye kertészetben. Megtekintettük többek között a fejes saláta, sárgarépa, csicsóka termesztését és a látogatás
végén a kertészet munkatársainak köszönhetően meg is kóstolhattuk a helyben termelt zöldségeket.
Kunbaracs Község Önkormányzata támogatásával a régi, kopott, elhasználódott óvodai székek helyett korszerű,
könnyű, dekoratív fa székeket sikerült vásárolnunk. Ezúton is köszönjük Polgármester Úr és a Képviselő-testület
pozitív hozzáállását az óvoda fejlesztése kapcsán!
Menczel Dóra
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Egyházi hírek
Április 17-től újra Földi Tibor plébános tart misét Kunbaracson.
Mindenkinek köszöni a segítséget, még most is mindennap Budapestre jár kezelésre.
Nagyon örült az Atya, hogy újra köztünk lehet.
Visszatérése alkalmából verssel, rajzzal és egy üveg miseborral köszöntöttük.
Szeptembertől előreláthatólag elindul a hittanoktatás az iskolában és az óvodában.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Kunbaracsi Önkormányzatnak, hogy március hónapban a tanyagondnoki
kocsival átjárhattunk Ladánybenére a vasárnapi szentmisékre.
Hunyadfi Anikó
Kunbaracsi Plébánia

Könyvajánló
E.L.James: Grey
A szürke ötven árnyalata következő része.
E.L.James most új nézőpontból meséli el azt a szerelmi történetet, amelyet milliók izgultak végig világszerte.
Stephen King: Aki kapja, marja:
King a Tortúra óta nem foglalkozott az olvasóval, aki addig bálványozza az írót, amíg baj nem lesz belőle. Az Aki
kapja, marja nemcsak vérfagyasztó, bravúros krimi, de azt is bemutatja, hogyan formálja az irodalom az életet– jól
vagy rosszul, most és mindörökké.

Faluház programjai
2016. május 27. péntek,délelőtt 10 órakor népi játékokra és népzenére épülő interakív gyermekműsorral várja a
Lóca együttes a gyermekeket gyermeknap alkalmából. A belépés díjtalan
2016. június 4. szombat délelőtt 9 óra PRÓBÁLD KI, NE HAGYD KI! Családi program - Bemutatóval egybekötött,
játékos, kreatív és interaktív rendezvény, ahol a résztvevőknek módjuk van új, a hagyományos iskolai keretek között kevesebb figyelmet kapó területeken kipróbálni magukat. A három kiválasztott terület: a zene és a tánc, a
képzőművészet és a mesterségek, valamint a sport. Ezen alkalommal szülő-tanári klubot is szervezünk. Itt kaphatnának széles körű tájékoztatást a hozzátartozók, családtagok és pedagógusok a Nemzeti Tehetség Programról,
a tehetségpontokról, ösztöndíjakról, azok igénybevételének lehetőségeiről. Módszere az előadás, beszélgetés, konzultáció, tanácsadás lenne.
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Gyereksarok
A só
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, s annak három szépséges lánya. Az öreg király szerette volna férjhez adni a leányait, mielőtt még meghal. Csak azt nem tudta eldönteni, hogy melyiknek adja három
országa közül a legszebbiket. Azt gondolta magában, annak adja, amelyik őt legjobban szereti. Meg is kérdezte
őket.
A legnagyobbik azt felelte:
Én úgy szeretem édesapámat, mint a galamb a tiszta búzát.
Hát te, gyermekem?
Én úgy szeretem, mint forró nyárban a szellőt.
Hát te, leányom?
Úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót.
Hogyan, mint a sót? Te hálátlan, ezért neveltelek, ezért szerettelek? Takarodj a házamból, pusztulj a szemem elől!
Hiába magyarázta a leány, hogy így meg úgy szeretik az emberek a sót. Könyörgött, esdekelt, de az apja elkergette.
Szegény leány ment-mendegélt bánatosan. Addig ment, amíg egy rengeteg erdőbe nem ért. Ott aztán rátalált egy
nagy-nagy odvas fára. Ott húzta meg magát. Az erdőben epret szedett, mogyorót, málnát, azon éldegélt.
Egyszer arra vetődött éppen a szomszéd királyfi. Vadászott. Amint üldözte a vadat, egyszer csak megpillantotta a
királykisasszonyt. De az is meglátta őt és bemenekült az odújába.
Ment a királyfi. Rá is akadt az odúra. Bekiáltott: - Ki van ott?
De a királykisasszony nem szólt egy szót sem.
Ki van ott? Szólaljon meg, mert lövök.
Erre aztán a királykisasszony ijedtében előbújt. Olyan szépséges volt. Keservesen sírt. A királyfinak úgy megtetszett, hogy menten magához ölelte. Aztán szépen felültette a nyergébe és hazavitte a palotájába.
Nagy lakodalmat csaptak, még a kutyák is húslevest ettek. Aztán boldogan éltek, mint két galamb.
Telt múlt az idő. Az ifjú király egyszer megkérdezte: - Miért is kergetett el téged apád?
Azért, mert azt mondtam neki, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót.
Azért? No—gondolt egy nagyot az ifjú király, és levelet küldött az öreg királynak, jöjjön el hozzá vendégségbe.
Jött is másnap az öreg király aranyos hintóján. Az ifjú király mindjárt a legszebbik szobájába vezette, és asztalhoz
ültette. Hozták a levest, de sótlan volt. A húsnak sem volt íze. Hiába volt a sok finom falat, a király éhesen maradt.
Egy ideig nem szólt, de aztán nem állhatta szó nélkül:
Milyen szakácsod van neked fiam, hogy mindent só nélkül főz?!
Úgy hallottam, hogy kigyelmed nem szereti a sót.
Kitől hallottad?
A kegyelmed leányától.
De már ott is volt a király leánya. A király örömében sírva fakadt. Aztán egymás nyakába borultak. A király legkisebbik leányának adta a legszebb országát.
Boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.

Ez csak egy mese a 100 magyar népmesék című könyvből.
Sok új és régi mesekönyvvel várunk benneteket a könyvtárba.
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2015. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ból egyesületünk 157430 Ft-ot kapott az adófizetők jóvoltából, melyet tisztelettel megköszönünk!
A támogatást működésre és rendezvények lebonyolítására fordítottuk.
Idén is köszönettel fogadjuk kedves felajánlásaikat, adójuk 1%-át!

Kunbaracsi Kulturális Egyesület
Adószám: 18346297-1-03
Hegedűs Lászlóné,
elnök

Tisztelt Kunbaracsi lakosok!
A következő Hírmondó 2016. június 24-én fog megjelenni,
a híreiket, kérdéseiket, kéréseiket
2016. június 10-ig jutassák el hozzám!

Helyreigazítás
A Kunbaracsi Hírmondó Január-Februári számában az anyakönyvi hírek között sajnálatos módon rosszul jelent meg egy újszülött baba neve!
A helyes adatok a következők:
Szabó Adél (2016. 01. 18.) anyja neve: Magyari Piroska
A hibáért ezúton is elnézésüket kérjük!
A Kunbaracsi Hírmondó munkatársai

Elhunyt:
Anyakönyvi
Boros Istvánné 2016. 03. 22
hírek
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