
KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

 

 Megjelenik kéthavonta  2016. XV. ÉVFOLYAM, Január– Február 

Önkormányzati hírek 

 
 Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi 

költségvetést, amely beruházásokat és felújításokat nem tartalmaz 

Önkormányzat bevételei összesen: 48.255.627 Ft 

Önkormányzat kiadásai összesen:  48.255.627 Ft 

Foglalkoztatottak száma (  várható közfoglalkoztatott létszámmal együtt) 38 fő 

 

Kunbaracs Óvoda bevételei összesen: 10.095.200 Ft 

Kunbaracs Óvoda kiadásai összesen: 10.095.200 Ft 

Foglalkoztatottak száma: 2 fő 

 

 

 A Településfejlesztési Operatív Program (  TOP-4.2.1-15 )  keretében 60 millió Ft támogatással szociális 

közétkeztetési konyha kialakítására nyílik lehetőség megyei forrásból. A pályázatot az Önkormányzat, április 

29-ig kívánja benyújtani. A támogatás mértéke: 100%. A megvalósításra rendelkezésre álló idő : 36 hónap 

 

A konyha megvalósításával lehetőség lesz helyben elkészíteni az Óvodának, Iskolának és a szociális étkezést 

igénylőknek a meleg ételt. A konyhai alapanyagokat helyben szeretnénk megtermelni, jó minőségben, 

alapozva a Homokgyöngye Kertészetre és a helyben lakó termelőkre ( őstermelőkre ), mezőgazdasági 

vállalkozókra. 

A beruházással egyben munkahelyet is teremtünk, amely hosszú távra szól. 

 

Temetői urnafal megváltás 

 
 

A Kunbaracsi temetőben elkészült az urnafal. 

Az urnafülke megváltása: 1 főre 15000 Ft +Áfa: 4050 Ft; Összesen: 19050 Ft, 10 évre vonatkozóan. 

Fizetés: készpénz vagy átutalás 

Egyeztetés: Svébisné Katika : 06-30/5978-721 

Feliratkozás: Boros Péter: 06-30/6135-582 

Személyes ügyintézés: Szigü Zrt.  Dabas, Fő út 54. ( Felső-dabasi templommal szemben ) 

 

Eb összeírás 

 
A 2015-ös év folyamán többen nem töltötték ki az ebekre vonatkozó adatlapokat, 90 kutyatartó 150 kutyát 

vallott be. 

Kunbaracs község területén az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII: törvény 42/B §-a alapján kerül sor az 

ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

Az összeírás célja: 

 A településen tartott ebek adatainak, tulajdonosainak, illetve tartóinak elérhetőségének nyilvántartása 

 A veszettség elleni védekezés 

 Az állatok tulajdonosai, tartói, és más személyek jogai, személyes biztonságának és tulajdonának 

védelme, valamint az állatvédelmi feladatok ellátása. 

Eb összeíró adatlap kérhető munkaidőben az Önkormányzatnál. 

 

Az eb tulajdonosai és tartói számára az adatszolgáltatás kötelező, aki ezt nem teljesíti 30000 Ft összegű 

bírsággal sújtható. 



 

 

Tisztelt Kunbaracsi Lakosok! 

 

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Kunbaracsi lakosokat, hogy a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó 

Társulás Humán Szolgáltató Központ Család -és Gyermekjóléti Szolgálatának kunbaracsi területi 

irodája 2016. január 1-jétől  Kunbaracs Község Önkormányzatán várja ügyfeleit minden 

csütörtök délelőtt 11 és 12 óra között.   

 

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás.  

 

Szolgáltatásaink: 

 

 - anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli,   természetbeni      ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

való hozzájutás szervezésének      segítése 

- Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése 

érdekében – nyugdíjasok számára üdülési vagy fürdőbelépő támogatására pályázati segítségnyújtás 

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás 

- jogász közreműködésével jogi tanácsadás biztosítása 

- tartós vagy fiatal munkanélküliek részére tanácsadás, álláskeresésben segítségnyújtás 

- tájékoztatás, információnyújtás a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások     

rendszeréről 

- ügyintézésben segítségnyújtás: nyugdíj, családtámogatási ellátások igénylése, fellebbezések,      

adósságkezelési kérelmek megfogalmazása  

- tartósan segítségre szorulók gondozása családgondozás keretében 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. 

Kapcsolatfelvétel: személyesen vagy telefonon, levélben vagy jelzőrendszeri személy közvetítésével. 

 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei: 
 

06 / 70 3347813 

76/ 361-165 Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ  

(hétfőn 8-17-ig; keddtől péntekig 8-12-ig)  

Boda Róbert 

         Kunbaracs Község Önkormányzata csütörtök délelőtt  11-12-ig.   

 

 

 

Kunbaracs községben házi segítségnyújtás is működik, Némethné Pergel Ilona végzi. 

 

Elérhetősége: 06-30/9757-052 
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Köszönet 

 
Kedves Kunbaracsi lakosok! 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni Zsóka és szülei nevében a decemberben összegyűjtött képeslapokat. Külön 

köszönet illeti az óvodásainkat a rajzokért és iskolásainkat a saját készítésű képeslapokért! 

 

Egri Hajnalka 
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Óvodai hírek 

 

 
Ezúton szeretnénk megköszönni az adventi időszakban érkezett felajánlásokat. 

Külön köszönetet mondunk: 

 Kis Pál Józsefnének—a mikuláscsomagokba érkezett adományokért, és azért, mert engedélyezte, hogy a 

gyűjtőüveg a boltban kint lehetett; 

 Mártonné Trepák Zsuzsannának, mert engedélyezte a fodrász üzletben, hogy a gyűjtőüveg kint lehetett 

 

Külön köszönet illeti meg Nyikos Gergely alpolgármester urat, feleségét Nyikos Klárát, Pap Mártát, Hebők 

Andreát és Horváth Noémit a gipszfigurák készítéséért, melyeket az adventi vásár keretében lehetett 

megvásárolni. 

 

Köszönjük továbbá az óvoda dolgozóinak és Menczel Lászlónénak a sok segítséget, melyet az előkészületekben 

nyújtottak. 

 

Végső soron köszönjük Kunbaracs Község lakosságának a sörösdoboz gyűjtést, hiszen a befolyt összegből 

vásároltuk meg a készítéshez felhasznált eszközöket. 

 

 

A boltban és a fodrász üzletben összesen 24000 Ft; a 3 adventi hétvégén összesen 45110 Ft gyűlt össze. 

A befolyt összegből függönyt és udvari játékokat szeretnénk vásárolni az óvodába. 

 

 

Menczel Dóra 

óvodavezető 
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Egyházi hírek 

 
Földi Tibor plébános úr betegsége miatt Földvári József helyettesít Izsákról. 

 

A helyettesítés idején a szentmise reggel 9 órakor kezdődik.  

 

Földvári József elérhetősége: 06-30/2563-162 

 

 

Kunbaracsi Plébánia 

 

 

 

 

 

Egészségügyi hírek 

 
Lakossági kérdésként merült fel, hogy a helyi védőnő végez-e nőgyógyászati rákszűrést. 

Sajnos Kunbaracson erre nincs mód, csak Kecskeméten. 

Beutaló nem kell, de időpont nélkül senkit nem fogadnak. 

 

Időpont-egyeztetés: 
 

Megyei Kórház Kecskemét Nyíri út 

- interneten a www.kmk.hu   - előjegyzés –Szülészet-Nőgyógyászati Osztály – nőgyógyászati szakrendelés 

- telefonon a 76/519-836-os közvetlen számon csütörtök kivételével  7-9 h között 

Rendelőintézet Kecskemét Piaristák tere 

       76/514-058-es   telefonszámon 

 

 

 

 

 

 

 

Háziorvos rendelési idő: 
 

Hétfő:  13.00-15.00 

Csütörtök:   8.00– 10.00 

Gyógyszertár nyitva tartás: 

 

Hétfő:13.15-14.45 

Kedd: 11.00-11.45 

Csütörtök 7.30-9.45 

Péntek:  7.15-7.45 

Faluház hírei 

 
Jóga 
Január első napjaitól lehetőség nyílt jógát gyakorolni a Művelődési Házban. Azóta is lelkes kis csapat vesz részt az 

órákon – van, aki kétszer is eljön egy héten. A csoporthoz bármikor lehet csatlakozni. A cél az egyoldalú vagy 

mozgásszegény életmód okozta gerincproblémák megelőzése. 

Időpont: minden kedd és csütörtök 17:30-19:00 

Az első óra ingyenes; 500 Ft/alkalom, bérlet 1200 Ft/4 alkalom 

Lehetőség van személyes konzultációra is. 

 

Kézimunkakör 
Szintén az év elején indult a Kunbaracsi Kézimunkakör is. A tapasztaltabb kézimunkázók tanítják a kezdőket: 

horgolásra, kötésre, gyöngyfűzésre és bármire, amire érdeklődés van. A tudás összeadódik: a résztvevők között 

mindig akad valaki, aki már kipróbált egy-egy technikát. Mintákat lehet cserélni, tanácsot kérni, ötleteket 

meríteni szebbnél szebb szakkönyvekből. Szeretettel várunk mindenkit! 

Időpont: minden péntek 16:00-tól 

 

Kunbaracsi Nyugdíjas Klub 
25 éve működik megszakítás nélkül a Kunbaracsi Nyugdíjas Klub. Minden héten kedden délután 14:00-tól 

találkoznak a Nagyteremben. Szeretettel várnak mindenkit! 
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Magyar Kultúra Napja a könyvtárban 

 

A Himnusz születésének évfordulóját ünnepelte az egész ország január 22-én. Ehhez kapcsolódva a hónap utolsó 

szerdáján az általános iskolás gyerekeknek játékos programot szerveztünk. Közösen fedezhettük fel a magyar 

nyelv szépségeit, a szólások és közmondások világát. Képvadászat, szólás kvíz, tréfás mese és szókitalálósdi. Az 

idő gyorsan eltelt a sok móka és nevetés közben. 

 

Játékos est 

 

Február első hetében a „Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozatba kapcsolódtunk be.  

Pénteken hosszabb nyitva tartás mellett fánkkal vártuk a gyerekeket és minden játékos felnőttet: 

társasjátékokkal, Activity-vel. A Kézimunkakör résztvevői bemutatták munkáikat és egész este bárki leülhetett 

melléjük és kipróbálhatta a legkülönfélébb technikákat. 

 

Visszatekintő a Farsangi bálra 
 

Nagy nyüzsgés fogadta a Farsangi bálra érkezőket február 20-án késő délután. A legkülönfélébb jelmezekbe 

öltözött apró alakok szaladgáltak a Faluházban a sokkal visszafogottabb öltözéket viselő felnőttek között. A bált a 

jelmezesek bemutatkozása nyitotta: felvonultak az óvodások, majd őket követték a nagyobbacskák, végül a 

vállalkozó kedvű felnőttek. Míg a háromtagú zsűri visszavonult  

tanácskozni, Menczel Dóra és Horváth Sándor kiskunsági viselet- és néptánc bemutatót tartott. 
 
A díjazott jelmezek: 
 

Első helyezett Hegedűs Jázmin – öregasszonynak öltözött 

Második helyezett Tatarek Kevin – Drakula szerepében 

Harmadik helyezett Hirmann Bence – részeges jelmezben. 
Különdíjas lett a Kígyósi „cowboy” család és az Alt „Röfi” család. 

 

Ezt követően Moldvai Táncház, egy finom vacsora, vidám zene és tombola várta a résztvevőket. 

 

 

.Köszönjük  tombola nyereményeinek felajánlását mindenkinek, a fődíjat Jurászik Ferenc és családja, a 

jelmezesek díjait Farkas József és párja ajánlotta fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 18-án 16 órától Tavaszi Zsibongás vár kicsiket nagyokat a Faluházban. 

Tojáskeresés, tojásfestés, kézimunka, társasjáték, stb. 

 Készüljünk együtt a Húsvétra. Egy vidám délután keretében. 
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Gyereksarok 
Március 15-éhez közeledve ehhez kapcsolódóan választottam nektek egy mesét! 

 

Tordon Ákos:  

 

A mézeskalács huszár 
 

 

 

Volt egyszer egy huszár. Mézeskalács huszár. Mézeskalácsból volt a csákója, csizmája, kardja, paripája. 

Mézeskalácsból volt a szíve is, mégis megdobbant, amikor Napsugár kisasszonyt megpillantotta. Nyomban 

megszerette, feleségül kérte. 

De Napsugár kisasszony csak kacagta. Kacagta alkonyatig rendületlen, s akkor elillant a többi napsugárral. 

- Hej-haj! – búsult a huszár, és mézeskalács szíve akkorát dobbant bánatában, hogy a jegenyefa hegyén üldögélő 

Hold is meghallotta. 

- Mi baj huszárom? – kérdezte részvéttel. 

- Feleségül kértem Napsugár kisasszonyt – panaszolta a huszár -, de ő hallani sem akar rólam. 

- Bizony nem csodálom, a Napsugár kisasszonykák mind rátartiak – felelte a Hold. – Kevesellik a magadfajta 

mézeskalács huszárokat… Az én leányaim szerényebbek… 

A szende Holdsugár kisasszonykák ott táncoltak szemlesütve a Mézeskalács huszár előtt. De az meg sem látta 

őket, egyre csak a Napsugár kisasszonyra gondolt. 

A legkisebb holdsugárka megsajnálta, s így szólt hozzá: 

- Ismerem jól a Napsugár kisasszonyodat. Ha azt akarod, hogy a feleséged legyen, el kell őt kápráztatnod 

csodálatosnál csodálatosabb hőstettekkel! 

Több se kellett a huszárnak! Megsarkantyúzta a lovát, s elvágtatott a legnagyobb csata kellős közepébe. Olyan 

vitézül verekedett, hogy csata után annyi kitüntetést kapott, hogy még a lovának is jutott belőle! 

Elő is léptették tábornokká nyomban, s hozzá akarták adni feleségül a császár legkisebb leányát, de a Mézeskalács 

huszár nem ment el háztűznézőbe a császár udvarába, helyette a felkelő nap felé sarkantyúzta lovát. 

A kényes – fényes Napsugár kisasszony táncos léptekkel indult a földre, ám útközben nagy fekete felhő állta el az 

útját, és várába zárta. Ki tudja meddig raboskodott volna ott, tán meg is őszül a raboskodásban, ha a Mézeskalács 

huszár ki nem szabadítja. 

- Köszönöm, hős vitéz! – nyújtotta ujja hegyét megmentőjének Napsugár kisasszony. A sok kitüntetés miatt nem 

ismert rá a Mézeskalács huszárra. 

- Szólj, mit kívánsz hősi tettedért! 

- Kívánhatok – e mást – válaszolta a Mézeskalács huszár -, mint amit tegnap kívántam: azt, hogy légy a feleségem! 

- Ó, hát te vagy a kis Mézeskalács huszár? – húzta el száját Napsugár kisasszony, és kacagni kezdett. 

- Ne kacagj ki, komolyan beszélek! – kérte a Mézeskalács huszár. 

- Jól van. Én komolyan beszélek – komolyodott el Napsugár kisasszony. – A feleséged leszek, ha holnapra tükörre 

cseréled ki a szívedet érettem! 

- Kicserélem – felelte a huszár, és elvágtatott mézeskalács lován. Sorra járta a mézeskalácsosokat, de csak a 

százegyedik mutatott hajlandóságot, hogy tükörszívre cserélje ki a szívét. 

Azóta a tükörszívű Mézeskalács huszár a világot járja, megtalálhatjátok őt minden vásárban, hiszen messzire 

csillog a tükör a szíve helyén. Az aranyfényű Napsugár kisasszony is ott kelleti magát a tükrös mellű huszár előtt, 

de hiába, mert a huszár azon minutumban, hogy tükörré cserélte el a szívét, elfeledte őt mindörökre. 
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Sárgarépa kapható 

150 Ft/kg áron! 

Érdeklődni a Homokgyöngye Kertészet dolgozóinál 

vagy a Faluházban, telefonon: 76/545-126.  

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 
Megjelenik kéthavonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Egri Hajnalka 
Munkatársak:  Lőrincz Edit Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. 
E-mail: e.hajni80@gmail.com Készült 240 példányban 

Született: 

Tóth Natasa 2016. 01. 12. (anyja neve: Ilonka Henrietta) 

 

Lantos Adél 2016. 01. 18. (anyja neve: Magyari Piroska) 

 

Anyakönyvi 

 

hírek 
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KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS 
 

Szeretnénk megkérni a könyvtárat használó lakosságot,  

hogy a könyvtárból több éve kikölcsönzött könyveket  

hozzák vissza, minden büntetés nélkül. 

  

Határidő: 2016. április 30. 

 
 
 

 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 


