
 
 

 

 

Karácsonyi Jókívánság 

Ismét eltelt egy év, kö-

zelednek a téli hóna-

pok fogcsikorgató 

hosszú éjszakái. Ennek 

a sötétségnek pontosan 

a közepén, amikor a 

legkevesebb a fény, és 

a nap csupán rövid 

vendégként örvendez-

teti meg az emberek 

szívét, ünnepeljük Jé-

zus Krisztus születésé-

nek ünnepét, fénnyel 

és pompával. Nem vé-

letlen ez. Minden em-

ber számára reményre, 

fényre, irgalomra ak-

kor van leginkább 

szükség, amikor a lel-

kében a legszomorúbb, 

amikor el sem tudja 

képzelni azt, hogy lehet 

jobb és szebb a világ. 

Ennek analógiája a sö-

tétség legmélyén a fény 

születése, amit mi ka-

rácsonnyal ünnep-

lünk, azt a teremtett vi-

lág napfordulóval, 

vagyis a nappalok újra 

hosszabbá válásával 

teszi meg, a világ örök 

rendje alapján. Így 

örök üzenete kará-

csonynak, minden em-

ber számára, függetle-

nül gondolkozásától, 

világnézetétől az, hogy 

nincs az a sötétség, 

amiben ne tudna fel-

törni a fény. Nincs az a 

helyzet, amiből nincs 

jó értelemben vett kiút. 

Nem véletlenül szim-

bolizálja a fény a szere-

tetet és irgalmat. Mert 

a kiút mindig a szeretet 

és az irgalom gyakor-

lása magunk, és em-

bertársaink iránt.  

 

Kunbaracs Község  

Önkormányzata ennek 

jegyében kíván a 

 község minden lakójá-

nak boldog, örömben és 

meghittségben 

 gazdag karácsonyi  

ünnepet. 
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Önkormányzati hírek 

Szociális  

étkezési konyha  

Kunbaracson 

A Kunbaracsi Hírmondó má-

jusi számában hírt adtunk ar-

ról, hogy kedvező elbírálásban 

részesült pályázatunk, amelyet 

a Települési Operatív program 

felé nyújtottunk be, Szociális 

étkezési konyha létrehozása 

ügyében. A 100%-os támoga-

tottságú pályázat során 

68.300.000 Ft összeget nyert el 

az önkormányzat, amely nem 

csupán az étkezési konyha fel-

építését, hanem teljes berende-

zésének költségét is magába 

foglalja. A projekt leírása alap-

ján kiépítésre kerülnek az 

épületben a konyha számára 

szükséges helyiségek, vala-

mint megvásárlásra kerülnek a 

gépek, berendezések, szüksé-

ges eszközök. Helyiségek 

szintjén kiépítésre kerül többek 

között a konyha, étkező, öltö-

zők, hűtőkamra, szárazárú rak-

tár, és egy kisebb iroda is. Be-

szerzésre kerülnek az étkezde 

berendezései, felszerelési tár-

gyai is, valamint teljes hűtő-

technológia fog helyet kapni az 

épületben. A tervek alapján 50-

60 adagos konyha kerül kiala-

kításra.  2016-ban került be-

adásra a pályázat, amit 2017 

június 8-án a támogatási szer-

ződés hatályba lépése követett. 

Az építési engedély 2017. 

november 14-én jogerőre 

emelkedett.  

Ennek köszönhetően minden 

akadály elhárult a konyha fel-

építésének útjából. A Zrínyi ut-

cába tervezett szociális étke-

zési konyha építési munkálatai 

2018 tavaszán kezdődnek el, és 

az ütemezés alapján várhatóan 

2018 decemberében érnek vé-

get. A projekt leírása alapján 

Látványterv is készült a tervek 

alapján, amit most itt közzé is 

teszünk a hírmondó olvasói 

számára. A szociális étkezési 

konyha 100%-os önkormány-

zati tulajdonú, valamint az üze-

meltető is az önkormányzat 

lesz.

 

Kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat 

A helyi sajátosságokra épülő startmunka program 

keretén belül, a belügyminisztérium Kunbaracs 

Község Önkormányzatának egyedi kérelmét 

megvizsgálva a települést 3.086.980 Ft 

támogatásban részesítette. A támogatási 

összegből a jelenlegi térkőgyártó üzem 

megvásárlása, illetve részleges felújítása valósul 

meg 2018. február 28-ig bezárólag. Az üzem 

megvásárlásával biztosabb alapokra helyeződött 

a kunbaracsi érték alapú közmunka program 

fenntartása. 
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Az értékteremtő közfoglalkoztatási program jelenlegi állása 

A szeptemberben történt szaletli átadása után 

újabb fejlesztések valósultak meg a Művelődési 

Ház környezetében. A főbejárat előtti terület 

burkolása történt meg megközelítőleg 120 m2-

en. Ennek köszönhetően az épület nem csupán 

rendezett bejárót, hanem könnyen tisztítható 

előteret is kapott. A projekt nem valósulhatott 

volna meg az alpolgármester úr precíz 

odafigyelése, és a közfoglalkoztatottak odaadó 

munkavégzése nélkül. Köszönjük nekik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Köszönetnyilvánítás a Kunbaracsi Hagyományőrző Szüreti Mulatság 

megrendezésében nyújtott segítségért 

Kunbaracs Község Önkormányzata köszönetét 

fejezi ki a Szüreti fesztivál megrendezésében 

nyújtott támogatásukért a következőknek: 

Kunbaracsi Kulturális Egyesület, Takács Mihály, 

Takács Ágoston-Vörös kastély, Balogh Sándor- 

Dabas, Hardi Sándor BÁCSVÍZ Zrt., 

Kaldenekker Ferenc, Bozóki László- Hirös „B” 

Kft, Varga Sándor, Király József, Horváth Gábor- 

Kerekegyháza, Szinger János, Boldizsár András- 

Kerekegyháza, Héjjas Pál, Németh László- 

Kunpeszér, Németh Norbert, Jurászikné Horváth 

Mária, Kunbaracsi Polgárőrség. Külön köszönjük 

azoknak, akik a lovasfelvonulás megállóin a 

színvonalas vendéglátást, illetve a kínálást 

biztosították. Valamint a program 

lebonyolításában résztvevő nagyszámú 

segítségét is hálásan köszönjük. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 

A 2017. évi szociális célú tüzelőanyag állami 

támogatás keménylombos tűzifa vásárlására így 

alakult: 87 erdei m3 fa, 17.780,-Ft erdei m3 

értékben, ami összesen 1.546.860,-Ft támogatási 

összegben valósult meg. Ehhez az önkormányzati 

önerő 4.445,- Ft erdei m3, ami összesen 

386.715,- Ft. A házhoz szállítás költsége szintén 

önkormányzati hozzájárulásból kerül 

finanszírozásra, ami körülbelül 200.000,- Ft-ot 

tesz ki. Az önkormányzat így megközelítőleg 

600.000 Ft-os összegben támogatta a projektet. A 

program keretén belül a november 17-ig leadott 

igénylések elbírálását követően a rászorulók 

ingyenesen, térítésmentesen jutnak tűzifához. 
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Szociális gondozás minimális összegért! 

A házi segítség nyújtást Kunbaracs Község 

Önkormányzata biztosítja a Kerekegyházi 

Humán Szolgáltató Központ keretén belül. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

házi segítségnyújtás óradíja minimális, ezért 

különösen ajánljuk azt a rászoruló idősebb 

korosztály részére. A részletekkel kapcsolatban 

érdeklődni tudnak Kunbaracs Község 

Önkormányzatánál, illetve Némethné Pergel 

Ilonánál, a Szolgáltató Központ munkatársánál, a 

06/30 975-7052-as telefonszámon.

Kézzel fogható lehetőségek a munkaerőpiacon
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2,5 milli-

árd forintos, uniós forrás segítségével nagysza-

bású képzési- és foglalkoztatási programot indí-

tott el 2016. július 1-jével, mely a megye munka-

erő-piacának bővítését és a foglalkoztatási szint 

növelését  célozza. A projekt a fentieken túl nagy 

hangsúlyt helyez a helyi gazdasági szereplők és 

termékeik piacra jutásának segítésére, valamint a 

helyi termékek népszerűsítésére is. Cél, hogy ez-

által az adott térség gazdasága fellendüljön és nö-

vekedjen a lakosság életszínvonala. A projekt 

fontos mérföldkőhöz érkezett a paktumszervezeti 

és irányító csoport 2017. október 13-i ülésén. 

Azok a munkaadók, akik a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára ké-

relmet nyújtanak be, az alábbi támogatásban ré-

szesülhetnek, ha regisztrált munkanélkülieket al-

kalmaznak: bértámogatás nyújtása; 

munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség 

támogatás nyújtása a munkába járáshoz, munka-

tapasztalatszerzéshez kapcsolódó utazás támoga-

tása; mobilitás támogatása. 

A jövőben különféle képzések is elindulnak: Kis-

kunmajsán építő- és anyagmozgató-gép kezelő, 

Kalocsán csontozó, Kecskeméten pedig szociális 

gondozó és ápoló képzésre lehet jelentkezni. A 

pontos dátumról, valamint a bértámogatásokról a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lehet 

érdeklődni. A projekt a TOP-5.1.1-15-BK1-

2016-00001 azonosítószámú „Együttműködés a 

helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttmű-

ködés” című projekt keretében valósul meg. 

További információ:  

www.bacskiskunfoglalkoztatás.hu

Könyvtári hírek 

Új könyvek érkeztek a könyvtárba 

 

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy november 2-

án új könyvek érkeztek a könyvtárba, 

amelyek témájukban a gyermekeknek, 

felnőtteknek is sok érdekességet tartogatnak. 

 

Néhány könyv szemezgetve az 

újdonságokból: 

-Gi-diéta- Optimális fogyás cukorbetegeknek és 

fogyni vágyóknak 

-Nagyanyáink házi patikája- Bevált praktikák, 

receptek, illatok és festékek gyógy és 

fűszernövényekből 

-Honfoglalók fegyverben- Remek összefoglaló 

honfoglaló eleink fegyvereiről, harcászatáról 

-Magyarország rejtőzködő túraútvonalai- 

Nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy 

kiránduláshoz tudni érdemes 

-Vályogházak- Régi építésű hagyományos 

vályogházak helyes átalakítása, korszerűsítése, 

építése. Reméljük ez a néhány cím kedvcsináló 

tud lenni, a többi újdonság átböngészéséhez is. 

Vidékfejlesztési pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és víz-

ellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázat VP6-7.2.1.4-17 támogatás mérté-

két 95%-ra emelték, egyéni pályázók esetében. Az érintett lakosság figyelmébe ajánljuk ezt a 

lehetőséget. 
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Makk Marci éléskamrája 

Program óvodásoknak 

 

Október 3-án az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat alkalmából látta a 

könyvtár vendégül az óvodásokat, amely 

során játékos keretek között ismerhették meg 

az őszi természet szépségét. Az őszi termések 

vizsgálata sok érdekességet tartogatott a 

gyerekeknek. Nem véletlenül, a legnagyobb 

örömmel a mogyorót gusztálták. A kicsik egy 

mesét is meghallgathattak egy tölgyfa életéről 

kicsi makk korától kezdve, valamint a 

program zárásaként megízlelhették a kökény, 

és a galagonya ízletesre beérett termését is. 

 

 

 

Tiszta ízek tiszta forrásból 

Esti főzőcske a könyvtárban 
 
Könyvtárunk felnőtteknek szóló programmal is bekapcsolódott az 

idei Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatába. Helyi 

alapanyagokból, az őszi kert terményeiből – zöld paradicsomból, 

almából és sütőtökből – készítettünk pikáns mártásokat október 6-

án este. A legnagyobb sikert az alma csatni aratta. 

A jövőben az érdeklődők számától függően tervezzük hasonló 

jellegű közösségi főzések megtartását, akár változó helyszíneken is. 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését. 
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 Kirándulás a kunbaracsi gyertyános-tölgyesben 

 

Október 14-én szombaton 

került megrendezésre a 

könyvtár által egy délelőttre 

szervezett erdőjáró túra a 

Kunbaracs melletti öreg 

tölgyerdőben. A lelkes túrázók 

reggel 8:00-kor gyülekeztek a 

könyvtár mellett. Innen 

gyalogosan, a falut elhagyva, a 

regionális szinten is híres helyi 

ősborókás mellett elhaladva 

közelítették meg az erdőséget.  

A leírások szerint, illetve a a 

18. századi katonai térképek 

vizsgálata során kiderült, hogy 

a tölgyes már 1763-ban is a 

mai helyén volt. Ez a tény 

feltételezi azt, hogy ezt 

megelőzően is, akár már több 

száz évvel ezelőtt erdő terült el 

ugyan ezen a területen. Külön 

érdekessége a helynek, hogy a 

több hektáron elterülő tölgyes 

egy barkánokkal 

(homokbucka) körül ölelt 

laposban helyezkedik el, ami 

sok helyütt 2 m-re vagy még 

lentebb is helyezkedik el az őt 

körül vevő homokbuckáktól. 

Talaja így a helyi 

mikroklímának, az erdő 

vízmegtartó képességének 

megfelelően sokkal 

nyirkosabb mint a környékbeli 

területeké. A gyertyán és 

tölgyfák szemet 

gyönyörködtető társulásokban 

vannak jelen az erdőben, amit 

tovább fokoznak a 

cserjeszinten szinte 

egyeduralkodó 

mogyoróbokrok tömegei. A 

hely számos, a Duna-Tisza 

közén ma már ritkaságszámba 

menő növény és állatfajnak ad 

otthont. Külön érdekessége a 

területnek, hogy itt található a 

„baracsi öreg tölgy” is, ami 

2016-ban az év fája verseny 

döntőjébe is bejutott. A túrázó 

gyerekek és felnőttek nem 

győztek rácsodálkozni a terület 

nyirkosságából adódóan 

megjelenő számos, nagy 

tömegben jelen lévő 

gombafajra. Az ifjabb 

korosztálynak külön élmény 

volt az erdő szélén lelógó 

méretes szőlő indák látványa, 

amiken tökélyre vitték a rajtuk 

való csimpaszkodás 

gyakorlatát, mindenki nagy 

derültségére.  

A terület keresztül-kasul való 

bejárása után, egy öreg 

borovicskáson átvágva 

érkeztünk meg dél körül a 

faluba.  

A közeljövőben az igényeknek 

megfelelően időszakosan 

tervezzük hosszabb rövidebb 

túrák megtartását. Várjuk az 

érdeklődők jelentkezését, 

illetve túraötleteit.

A Homokgyöngye Kertészet kínálata 
 

Répa: 200 Ft/kg                              Vöröshagyma: 150 Ft/kg 

Zöldség: 400 Ft/kg                          Lilahagyma: 250 Ft/kg 

Burgonya: 100 Ft/kg                       Lilakáposzta: 150 Ft/kg 

Cékla: 150 Ft/kg 
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Könyvtármozi után Gombavadászat 

Az első Könyvtármozi vetítésünket október 24-

én tartottuk „Gyógyító hagyomány – Füvesasszo-

nyok, kenőemberek” címmel.  

A 23 perces, erdélyi és magyar helyszíneken for-

gatott dokumentumfilm a népi orvoslásban leg-

gyakrabban használt gyógynövényeket és házi 

praktikákat mutatta be. A vetítést követően meg-

hívott vendégünkkel, Horváth Lászlóné, Teriké-

vel beszélgettünk a gyógynövényekről. Estére 

egy vödör frissen szedett gomba is előkerült. Mi-

vel Terike nemcsak a gyógynövények, hanem a 

gombák között is otthonosan mozog – hiszen fel-

sőfokú gombaismerő és a Kecskeméti Gombász-

klub vezetője is – egyetlen perc alatt beazonosí-

totta a gombákat, de még azt is megmondta, hogy 

milyen fa mellett nőttek. 

Ezen elámulva és fellelkesedve spontán módon 

szerveződött a november 4-i „Kunbaracsi Gom-

bavadászat”, ahol összesen több mint 35 lelkes 

résztvevő, 50 féle gombát gyűjtött össze fenyő-, 

tölgyerdőben és a mezőn. Terike és a Gombász-

klub más szakértő résztvevői helyben meg is 

vizsgálták az összegyűjtött gombákat.A Bercsé-

nyi utcában egy pillanat alatt spontán „gomba-

piac” alakult, ahol  

nagyon sok meghökkentő és érdekes részletet 

tudtunk meg ezekről a csodálatos élőlényekről. A 

csapat ezt követően a Százéves tölgyerdőben 

folytatta a vadászatot. 

A nagy érdeklődésnek hála, Terike tervezi, hogy 

egy-két alkalmas alapfokú gombaismeret tanfo-

lyamot tart majd nálunk, illetve bemutatja a Kun-

baracson található gombafajtákat. Reméljük, ha-

marosan jelentkezhetünk a további részletekkel. 

A könyvtárban hozzáférhető több nagyszerű 

gombahatározó könyv is. Köztük Ewald Ger-

hardt: Gombászok kézikönyvének 2017-es ki-

adása. A fordítók – Vasas Gizella és Locsmándi 

Csaba – elismert hazai szakértők, akik a legújabb 

tudományos eredmények alapján dolgozták át és 

alkalmazták a magyar viszonyokra.

Falumikulás ünnepség

Ez évben, az immár hagyományossá vált Mikulás általi ajándékozás 

december 4-én hétfőn, 15:30-kor kerül megrendezésre a Művelődési 

Házban. A rendezvényt a Hagyományőrző Szüreti fesztiválon is fellépett 

Lóca együttes programja teszi hangulatosabbá. Az ajándékozási alkalmon 

minden kisgyermek, 0-14 éves korig személyesen veheti át meglepetését a 

Mikulás bácsitól, amire ezúttal is nagy szeretettel hívjuk őket.
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Adventi gyertyagyújtás és programok 
 

Ünnepi gyertyagyújtásra hívjuk a község lakosságát a közös adventi koszorúhoz, az önkormányzati 

hivatal előtti csobogónál! A gyertyagyújtások előtti minden pénteken a karácsonyra való készülés 

jegyében közösségi programok kerülnek megrendezésre a könyvtárban. 

Gyertyagyújtások időpontjai: 

1. gyertyát: december 3-án (vasárnap) 16.00-kor meggyújtja Kenyeresné Téglási Anna református 

lelkész asszony  

2. gyertyát: december 10-én (vasárnap) 16.00-kor meggyújtják a helyi óvodások, amit látványos 

tűzzsonglőr bemutató követ 

3. gyertyát: december 17-én (vasárnap) 16.00-kor meggyújtja Földi Tibor római katolikus 

plébános 

4. gyertya: december 22-én (pénteken) 16:00-kor kerül meggyújtásra a résztvevők 

közreműködésével 

 

Adventi programok a könyvtárban: 

-December 1-én (pénteken) koszorúkészítés 17:00-i kezdettel 

-December 8-án (pénteken)mézeskalács díszítés 17:00-i kezdettel 

-December 15-én (pénteken) családi társasjátékozás 17:00-i kezdettel 

-December  22-én (pénteken) zenés karácsonyi teaest a gyertyagyújtást követően 

 

A gyertyagyújtásokat követően, vendéglátás a faluházban, aminek keretén belül forró 

teával, forralt borral, kötetlen beszélgetéssel várjuk az ünneplőket. 

 

Kecskemét a mi Járásunk, Kunbaracs a mi falunk

A „Bács-Kiskun a mi megyénk” rendez-

vénysorozat keretei között ezúttal Kecske-

mét járás települései mutatkozhattak be 

szeptember 8-án a Megyeháza előtt. Ter-

mészetesen Kunbaracs is lehetőséget ka-

pott a megjelenésre. A program a járás tu-

risztikai látnivalóit, épített és kulturális 

örökségét ismertette, illetve a térség gazdá-

inak termékeit és a kézművesek munkáit kí-

nálja a látogatóknak. Alkalmat nyújt arra, 

hogy a járásba tartozó települések megis-

merhessék egymás értékeit. 

Községünket Lázár Tamás alpolgármester úr mutatta be az összegyűlt vendégeknek. A helyi értékeket 

Hegedűs László képviselte bőrműves bemutató keretén belül, illetve Simon Pálné házi készítésű, kéz-

műves sajtjaival kápráztatta el a kóstoló publikumot. Szintén nagy sikert arattak a Homokgyöngye Ker-

tészet terményeiből készült pikáns szószok és mártások.

Adventi vásár a gyertyagyújtások után! A vásáron helyi termékek közül 

válogathatnak az érdeklődők. 
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Művelődés és településfejlesztés 

„Tiszta szívvel” fogadták a 

résztvevőket október 19-én, 

Kunszálláson, az első ízben 

megrendezésre kerülő Közmű-

velődés és településfejlesztés, 

szakmai fórumon. A program 

szervezője a Hirös Agóra Kul-

turális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. volt, apropót 

pedig a közművelődéssel kap-

csolatos jogszabályok változá-

sai szolgáltattak. 

Talán nem meglepő, ha egy 

közművelődési intézmény 

szervez egy rendezvényt, ott a 

szigorú szakmaiság mellett a 

szórakozás is szerepet kap. Így 

a vendégeket Kovács Imre, 

Kunszállás polgármesterének 

megnyitó beszéde előtt mind-

járt egy „vándormuzsikus”, 

dudaszóval kísért kackiás kö-

szöntője fogadta. Hamarosan 

az összegyűlt társaság már kö-

zösen énekelt egy ismert mold-

vai népdalt – egy régi táboro-

zás emlékére… 

A kellemes intermezzo után 

azonban már komolyabb té-

mák kerültek elő. A címadó 

előadást Kitzendy Károly 

Arisztid, a HROD Közösségi 

Gazdasági és Társadalomfej-

lesztési Központ igazgatója 

tartotta. Részletesen beszámolt 

az új törvényi változásokról és 

arról az új szemléletről, amely 

a közművelődés közösségépítő 

és gazdaságformáló funkcióira 

helyezi a jövőben a hangsúlyt. 

Fontos pontja volt a találkozó-

nak a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatási rendszerének be-

mutatása, illetve a térségi jó 

gyakorlatok, és kulturális fej-

lesztések számbavétele Kecs-

keméttől Városföldön át egé-

szen Szentkirályig. Megismer-

hettük a Hirös Agóra új kezde-

ményezését, amely egy olyan 

térségi közművelődési adatbá-

zis létrehozása, amelybe köz-

művelődési intézmények egy-

másnak kölcsönözheti, illetve 

értékesíthetik erőforrásaikat és 

szolgáltatásaikat. Összességé-

ben egy nagyon jól szervezett 

és kulturális programokkal szí-

nezett fórumnak lehettünk 

résztvevői, amelynek hangula-

tát a kunszállásiak bőkezű ven-

dégszeretete határozta meg.

 

Óvodai hírek 

A Kunbaracs Óvoda a 2017/2018-as nevelési év-

ben ismét megnyitotta kapuit. A nevelési évet ti-

zenhárom gyermek kezdte meg, melyből öt fő 

kiscsoportos, három fő középső csoportos és öt fő 

nagycsoportos gyermek. A nemek arányát te-

kintve hat leány és hét fiú gyermek. Az idei évben 

intézményünkben újításként jelenik meg a hittan 

oktatás, melyen heti egy alkalommal minden 

gyermek részt vesz. Újdonság továbbá, hogy ha-

vonta egy alkalommal a gyermekek könyvtári 

foglalkozáson vesznek részt, mely alkalmazko-

dik az éves tervezés tematikájába. 2017-ben több 

fontos esemény várható óvodánkban. Idén sem 

feledkezünk meg az Idősek Napjáról. A tisztele-

tükre megrendezett eseményre idén 2017. nov-

ember 24-én pénteken 11 órakor került sor, 

melyre a gyermekek tánccal és körjátékokkal ké-

szültek. A Mikulás 2017. december 6-án szerdán 

érkezik óvodánkba. A fogadásra és a jó gyerme-

kek ajándékának átadására a délelőtt folyamán 

kerül sor. Az ünnepség a tavalyi évhez hasonlóan 

idén is zárt körű lesz. A települési Adventi gyer-

tyagyújtásra a Karácsonyt megelőző négy Ad-

venti vasárnapon kerül sor. A kunbaracsi gyere-

kek a második Adventi vasárnapra verssel és kö-

zös énekléssel készülnek. A tavalyi évhez hason-

lóan idén is egy óvodás gyermek fogja meggyúj-

tani az egyik gyertyát a települési koszorún, 

melyre december 10-én 16 órakor kerül sor. Ezt 

követően jótékonysági Adventi vásárt tartunk, 

ahol az óvodás gyermekek karácsonyára kívá-

nunk gyűjteni. Kérünk minden kedves kunbaracsi 

lakost, hogy aki teheti látogasson el adventi 

vásárunkra, így tegyék még boldogabbá a gyer-

mekek karácsonyát. A Jézuskát is nagyon várjuk, 

aki terveink szerint december 20-án, szerdán ér-

kezik hozzánk. Az ajándékátadásra minden ked-

ves szülőt és nagyszülőt szeretettel várunk.  

 

Menczel Dóra 

mb. óvodavezető 
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A plébánia hírei 

Cipősdoboz ajándékozás 

Bíró Csaba, és a kunbaracsi plébánia 

szervezésében ismét cipősdoboz ajándékozás 

lesz, melynek keretén belül 79 gyermek kap 

cipősdobozba rejtett ajándékokat. A dobozok 

kiszállításának időpontjáról és módjáról az 

érintettek értesítést kapnak. 

Élelmiszer és ruha adományok szétosztása 

plébánia szervezésében élelmiszer és ruha 

csomagok kerülnek kiosztásra. A felajánlásokat 

többnyire helyiek juttatták el a plébánia részére, 

de Kecskemétről is érkeztek csomagok. 

December 15-e után kerülnek kiosztásra az 

adományok. A részletekkel kapcsolatban 

Hunyadfi Anikónál lehet érdeklődni a 06/30 422-

7619-es telefonszámon. 

 

Köszönet! 

 

Köszönetet mondunk, mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-

doknak, munkatársaknak, akik Jóka István temetésén részt vettek, sír-

jára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együttéreztek. 

                                                                         Gyászoló felesége és családja 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Született                                                               Elhunyt 

Szamkó Fanni Anita- 2017.08.10                         Simon Pál- 1942 

                                                                Magyari Péter- 1954 

                                                            Jóka István- 1933 

                                                                              Szabó Istvánné- 1929 
 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Kenderesi Ilona. Munkatár-

sak: Hegedűs Lászlóné, Gondos Máté, Szerkesztőség: Kunbaracs Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, 6043 Kunbaracs, 

Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. Email: kunbaracs@konyvtar.hu 

 

Karácsonyi pásztorjáték 

A hagyományoknak megfelelően december 24-én 

vasárnap délután, a szentmise keretén belül kerül 

bemutatásra, a Mizsei Ferencné által felkészített 

gyermekek közreműködésével. 
 


