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Már tavaly is elmondhattuk, 

hogy községünkben kertészet 

és térkőgyártó üzem működik, 

ma azonban már minden la-

kos láthatja a dolgozók mun-

kájának gyümölcsét is. A falu 

több pontján láthatóak a gaz-

dagon telepített virágtartók, a 

Faluház mellett tavasszal 

megkezdődött a saját gyártású 

térkövek lerakása. Bárki szá-

mára elérhetőek a Homok-

gyöngye Kertészet virágpalán-

tái és hamarosan a zöldségek 

is. 

 

Idén tovább folytató-

dik a közfoglalkoztatá-

si program Kunbara-

cson. Március 1-jével 

18 ember került alkal-

mazásba értékteremtő 

közfoglalkoztatási 

programban, úgyneve-

zett járási startmunka-

programban, míg to-

vábbi 8 ember hosszú 

távú közmunkaprog-

ram keretében. 

A hosszú távú közfog-

lalkoztatás az Önkor-

mányzati Hivatal és 

intézményeinek fel-

adatellátását segíti. 

Ennek során többek között a 

település zöldfelületeinek ápo-

lása, szociális segítségnyújtás, 

adminisztratív feladatok ellátá-

sa történik.  

A rövid távú foglalkoztatás 

három területen indult el. Helyi 

sajátosságokra épülő közfog-

lalkoztatás keretében a tavaly 

indult térkőgyártás tovább 

folytatódik idén is. A program 

elsődleges célja a helyi igénye-

ken alapuló fejlesztések meg-

valósítása. Például fedett helyi 

közösségi tér kialakítása, egye-

di virágtartók kihelyezése a 

település virágosítása, szépíté-

se érdekében és a község tér-

burkolatának megújításához 

szükséges térkő előállítása. A 

későbbi tervek között szerepel 

az értékesítésre történő gyártás. 

Az idei évben útjára indult a 

„Belterületi közutak karbantar-

tása” elnevezésű program, 

mely során az térkőgyártó 

üzem által előállított térkövek 

beépítése, a község járdáinak 

karbantartása történik. Jelenleg 

folyamatban van a helyi 

könyvtár mellett található terü-

let térburkolásra, melyre fedett 

faszerkezetes közösségi hely 

kerül kiépítésre, ahol egy kül-

téri kemence is helyet kap 

majd. Ezt követően az elhasz-

nálódott járdák térkővel törté-

nő cseréje szerepel a tervek 

között. A régi járdalapokat pe-

dig új járdák lerakásához hasz-

nálják majd. 

A 2015-ben indult me-

zőgazdasági csoport 

tovább folytatja mun-

káját. Az idei évben a 

program kibővült egy-

nyári virágok termesz-

tésével. Beszerzésre 

került 4.500 tő virág, 

melynek egy része a 

község belterületének 

szépítését szolgálja, 

míg másik része értéke-

sítésre kerül a lakosság 

számára. A virágok ér-

tékesítése munkanapo-

kon 7-15 óráig a helyi 

könyvtárban történik. A 
program keretein belül 
tovább folytatódik a zöld-

ségtermesztés a helyi mintakert-

ben. Nyáron szamóca telepítés-

re kerül sor, így jövő tavasszal 

már saját termesztésű szamócát 

fogyaszthatunk. A megtermelt 

zöldségek értékesítésre, vala-

mint feldolgozásra kerülnek. 

M e g ú j u l ó  f a l u k é p  



m á n y z a t  K é p v i s e l ő -

testülete bruttó 15.000.000 

Ft értékű pályázatot nyújt 

be Kunbaracs, Petőfi Sán-

dor utca Vegyesbolt felőli 

szakaszának útfelújítása 

érdekében. 
 

Szociális konyha 
 

Az Önkormányzat a 2016-

os évben egy közétkeztetés-

re alkalmas, helyi terméke-

ket felhasználó, szociális 

konyha és étterem felépíté-

sére adott be pályázatot a 

megyei Települési Operatív 

Program forrásainak terhé-

re. A pályázat kedvező elbí-

rálásban részesült, így 

majd 68.000.000 Ft áll ren-

delkezésre, hogy a Zrínyi u. 

169/5 hrsz-ú önkormányza-

ti telken megvalósuljon a 

beruházás. A kivitelezés 

befejezésének tervezett idő-

pontja 2018. december 31. 

Változik a szemétszá l l í -

tás időpontj a  
 

Ko mmunál is hu l ladék-

gyű jt és minden kedden.  

Sze lekt ív hu l ladékgyű jt és  

kéthet ente.  Zö ldhu lladék  

gyű jt és a  hónap e lső  sze-

lekt ív gyű jtőnap ján.  Első  

sze lekt ív -  és zö ldhu l la-

dék szá ll ít á s 05.30.  
 

Útfe lúj í t ás  
 

Kunbaracs Község Önkor-

A Startmunka mintaprogram 

Hegedűs Lászlóné képviselő 

asszony szervezésében és koor-

dinálásával valósult meg, Tóth 

Ferenc polgármester úr támoga-

tásával. Köszönetünket fejez-

zük ki Vörös László alpolgár-

mester úrnak részvételéért a 

mindennapi munkavégzésben.  

Ősszel is megszervezzük majd 

társadalmi munkában a karban-

tartó festést, minden segítő ke-

zet szívesen látunk majd! – 

Kígyósi Krisztián 

 

Vasgyűjtés  

Várhatóan júniusban lesz a fa-

luban vasgyűjtés. A pontos idő-

pontról tájékoztatni fogjuk a 

lakosságot. 

Megújult a játszótér 

Ezúton is szeretném megkö-

szönni a kis csapatnak, akik se-

gédkeztek május 1-jén a játszó-

tér játékainak festésében és a 

finom étel elkészítésében, vala-

mint szeretném még megkö-

szönni, hogy a fogantyú is elké-

szült a mérleghintára! Körülbe-

lül 5 óra alatt megújult a játszó-

tér! Köszönöm mindenkinek! 

 

KÖSZÖNJÜK BOZÓKI 

LÁSZLÓNAK ÉS MUN-

KATÁRSAINAK A 

KEDVES TÁMOGATÁ-

SUKAT! 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 

DOLGOZÓI 

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k  
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EZÚTON KÉRJÜK A TISZ-

TELT LAKOSSÁGOT, 

HOGY AKINEK AZ OTTHO-

NA ELÉ VIRÁGOKAT TE-

LEPÍTETTÜNK, SZÜKSÉG 

ESETÉN ÖNTÖZZE MEG 

AZOKAT. KÖSZÖNJÜNK 

MINDENKI FIGYELMESSÉ-

GÉT, ÉS HOZZÁJÁRULÁ-

SÁT EGY VIRÁGOSABB 

KUNBARACSHOZ! 

A Homokgyöngye Kertészet egy-
nyári virágvására a Faluházban 

 

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek  07:00- 15:00 
 

Petúnia kicsi 80 Ft 
Petúnia beültetett (akasztós) 800Ft 
Muskátli 12 cm-es 300 Ft 
Muskátli kicsi beültetett 
(akasztós) 1200 Ft 
Muskátli nagy beültetett  
(akasztós) 1800 Ft 
Napvirág 100 Ft 
Paprika virág 80 Ft 
Vinka 12 cm 160 Ft  
Vinka 9 cm 100 Ft 



Megjelent a nulla százalékos, 

lakossági energiahatékonysági 

hitel a Magyar Fejlesztési 

Banknál 

Magánszemélyek, társasházak, 

és lakásszövetkezetek igényel-

hetik, minimum 10%-os önerő-

vel, többek között fűtési rend-

szerek korszerűsítésére, szigete-

lésre, nyílászárók cseréjére, va-

lamint megújuló energiaforrá-

sok, vagyis napelemek, napkol-

lektorok, hőszivattyúk, vagy 

korszerű faelgázosító berende-

zések beépítésére. 

A visszatérítendő hitelösszeg 

minimuma 500.000 Ft, maxi-

muma magánszemélyek esetén 

10 millió, társasházak és lakás-

szövetkezetek esetén pedig la-

kásonként 7 millió forint. A hi-

tel futamideje maximum 20 év 

lehet. 

https://www.mfbpont.hu/

lakossagi-hiteltermekek 

 

P á l y á z a t i  f e l h í v á s o k  

3  2017.  XVI.  ÉVFOLYAM. MÁJUS  

Lakásfe lújí tás  0% -os  hi te l le l  

Augus ztus tól  indul  a  lakossági  hűtő -  és  mos ógépcsere  pályázat !  

Az Otthon Melege Program 

keretében hűtő- vagy fagyasztó 

készülék, mosó- vagy mosó-

szárítógép szerezhető be a bolti 

árnál 25-45 ezer forinttal ol-

csóbban a programban résztve-

vő üzletekben. 

A támogatási kérelmeket au-

gusztusban lehet majd benyúj-

tani. 

A támogatás igénybevételéhez 

szükséges dokumentumokról, 

határidőkről és feltételekről a 

Pályázati Útmutató ad részletes 

tájékoztatást. 

Az információk már most hoz-

záférhetőek www-

.hgcs2017.nfsi.hu oldalon. 

A támogatási kérelmeket 2017. 

augusztus 7. és 28. között, régi-

ónként eltérő időpontokban 

nyújthatják majd be az ügyfél-

kapus regisztrációval rendel-

kező magánszemélyek a pá-

lyázati portálon keresztül, elekt-

ronikus úton. 

Csongrád-, Bács-Kiskun- és 

Békés Megyében 2017. augusz-

tus 09-én nyílik meg a pályázat. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy 

a nagy érdeklődésre való tekin-

tettel a pályázati keret már az 

első napokban kimerül. 

Kazán és  konvektorcsere  program  

Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um úgy döntött, hogy a korsze-

rűtlen fűtési berendezések cse-

réjének elősegítése érdekében, 

az országban megtalálható kö-

zel 3 millió gázkonvektor cse-

réjéhez magasabb, várhatóan 

60%-os támogatási intenzitást 

biztosít. 

2017. június 6-án 8 órától gáz-

kazánok beépítésére lehet elekt-

ronikus úton, a pályázati portá-

lon keresztül támogatási kérel-

meket benyújtani, míg a gáz-

konvektorok cseréjéhez várha-

tóan 2017 júliusától lesz lehető-

ség vissza nem térítendő támo-

gatást igényelni ügyfélkapus 

regisztrációval rendelkező 

magánszemélyeknek, a ren-

delkezésre álló források kime-

rüléséig. 

A módosított Pályázati Felhí-

vás, a módosított Pályázati Út-

mutató és annak mellékletei 

elérhetőek a pályázati portálon 

a futeskorszerusites2017.nfsi.hu 

elérhetőségen. 

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 
Egységes kérelem május 31.-ig szankciómentesen mó-
dosítható, illetve június 9.-ig szankció ellenében bead-
ható! 
Tejtermelőket érintő kivételes alkalmazkodási támoga-
tási kérelem beadása: 
2017. május 31. és 2017. június 12. között 

•Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése egész évben 

folyamatosan 

•Gazdálkodási napló készítése (tárgyévi vezetéssel) 

•Nitrát adatszolgáltatás 

•WEB GN (THÉT, NATURA 2000, AKG-S területekre) 

napló készítése 

T•anyafejlesztési pályázat: várhatóan 2017 második 

félév 

•Földhivatali ügyintézés 

 

Sági Márk—agrár-szaktanácsadó 

Időpont egyeztetés: 70/944-1493 

http://www.hgcs2017.nfsi.hu/
http://www.hgcs2017.nfsi.hu/


Visszatekintés  a 2016 -os  

évre  

Sajnos rosszul indult az elmúlt 

év. A 2015 évi karácsonyi pász-

torjátékok elmaradtak a 

kunbaracsi templomban sokan 

hiányolták, de sajnos nem volt, 

aki felkészítette volna a gyere-

keket. 

Közben Tibor atya megbetege-

dett, ezért 2016. januárban több 

mise is elmaradt Kunbaracson. 

Az Atya súlyos agyműtéten 

esett át, és a helyettesítést nem 

mindig sikerült megoldani. A 

templom fenntartásában a jó 

szándékú hívek, és a kunbaracsi 

önkormányzat segített. Így min-

dig ki tudjuk fizetni a számlá-

kat, nem lett elmaradásunk. 

Mikor már Tibor Atya újra el 

tudta látni papi feladatait, átjár-

tunk misére Ladánybenére, 

hogy az Atyát tehermentesítsük 

az utazás alól. Az önkormány-

zati kocsi vitt minket a misékre. 

Kunbaracs lakóinak köszönhe-

tően a befizetett egyházi adók-

ból a templom fenntartási költ-

ségeit továbbra is gond nélkül 

fizetni tudjuk. Sokat imádkoz-

tunk, hogy Tibor Atya meg 

gyógyuljon. A Kunbaracsi em-

berek szeretik az Atyát, és 

mindég hazavártuk Kunbaracs-

ra. 

A nyár közepe felé az Atya már 

Kunbaracsra is átjárt, így meg 

tudtuk tartani a körmenetet, 

húsvétra a gyerekeket tojáske-

reséssel vártuk. Innentől kezdve 

kezdett vissza állni a régi me-

netrend, minden héten tartot-

tunk misét. 

Időközben új család költözött 

falunkba, Bíró Csaba és család-

ja, akiknek legkisebb kislányu-

kat már itt keresztelte meg egy 

Pomázról érkezett vendég atya. 

A család Tibor Atyának is és a  

plébánia a gondnokságának is 

nagy segítség.  

Minden év augusztus végén a 

templomdombon a Beliczai 

család vendégei vagyunk, így 

történt tavaly is. 

Az el múlt évben dr. Bábel Ba-

lázs érsek úr is megtisztelt min-

ket látogatásával. A perselybe 

befolyt adományok a 

kunbaracsi templomot támogat-

ták. Az önkormányzat segítsé-

gével, a kisbusszal utaztunk a 

Szent Mihály keresztnél tartott 

miséhez. 

Bíró Csaba és családja segítsé-

gével Karácsonyra cipős doboz 

ajándékot osztottunk szét a gye-

rekek között, szenteste minden-

kinek apró finomsággal kedves-

kedtünk. A gyerekek Tibor 

Atyától csokoládét kaptak és 

szaloncukrot.  

2016 december 2-án Tibor Atya 

betegségének kezelésére 168 

ezer forintot tudtunk össze 

gyűjteni. Úgy érzem, hogy a 

munkánk eredményéhez nekem 

is volt egy kicsi plusz, amit na-

gyon szívesen tettem hozzá és a 

jövőben is tenni szeretnék. 

Köszönjük az összes adomá-

nyozó segítségét!  

Hunyadfi Anikó 

A  p l é b á n i a  h í r e i  
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Elérhetőségeink  
 

Földi Tibor, plébános: 

06 30 662 4408 

Hunyadfi Anikó, gondnok: 

06 30 422 7619 
 

A mise minden vasárnap 11:30-

kor kezdődik. Mindenkit szere-

tettel várunk! 
 

Baba és kisgyermek ruhák elő-

zetes egyeztetés után elvihetők 

a plébániáról. 

Érdeklődni: 06 30 422 7619 



Az elmúlt fél évben a Könyv-

tárnak is otthont adó Faluház-

ban a folyamatosan működő 

klubfoglalkozások mellett is 

változatos programok várták az 

érdeklődőket. 

A Magyar Népműve-

lők Egyesülete 2014 

óta minden évben 

meghirdeti a Kultúrhá-

zak éjjel-nappal orszá-

gos rendezvénysoroza-

tot. Ehhez csatlakozott 

a Faluház is február 10

-én, pénteken a 

„Játékos este” prog-

rammal. Délután 4-től 

egészen este 10-ig le-

hetett kipróbálni a 

Könyvtárban fellelhető 

összes társasjátékot a Malomtól 

kezdve a Monopoly-ig. Termé-

szetesen újra lehetett keresni az 

eltűnt csokitortát is…  

Hagyományosnak mondható a 

Farsangi bál, amely idén febru-

ár 18-án került megrendezésre. 

A résztvevők megkóstolhatták 

az elmaradhatatlan fánkokat és 

gyönyörködhettek a mókás jel-

mezek színes forgatagában. Fel-

nőtteknek és gyerekeket a Lóca 

együttes zenés műsora adott 

maradandó élményt. A farsangi 

tombolából befolyt összeg a 

kunbaracsi óvodásokat és az 

iskolás korú gyerekeket támo-

gatta. Az esti farsangi buliban 

Boros József és Csicsa László 

szolgáltatta a zenét. 

A kicsiket és nagyokat április 7

-én „Húsvétváró tavaszi bazár” 

várt egy hosszú délutánra. A 

borús idő sem tartotta 

vissza a gyerekeket, 

hogy csokinyuszikat és 

tojásokat keressenek a 

játszótéren. Ezt követő-

en a nagyteremben házi 

készítésű finomságokat 

lehetett kóstolgatni. A 

vállalkozó kedvűek ki-

próbálhattak egy-egy 

különleges tojásfestési 

technikát. A Könyvtár 

jóvoltából könyv csere-

berére is lehetőség 

nyílt. Sok könyv és új-

ság talált gazdára. 

Emellett válogatni lehetett a 

helyi termékek közül is és bárki 

bekapcsolódhatott a kézimun-

kakör húsvéti foglalkozásába 

vagy egy-egy társasjátékozó 

csapatba.  

K. I. 

A  p l é b á n i a  2 0 1 7 - e s  e s e m é n y e i  

A  F a l u h á z b a n  t ö r t é n t  

képviseli a templomfelújítás 

ügyét. Az előzetes költségvetési 

tervek már elkészültek Nagy 

Kálmán tervező, Hegedűs Lász-

lóné képviselő asszony, Földi 

Tibor plébános és a gyülekezet 

képviseletében Hunyadfi Anikó 

közreműködésével. Kérjük a 

kunbaracsi képviselő testületet, 

hogy továbbra is támogassa a 

felújítási programunkat! 

A gyülekezet meglátogatta Bíró 

Csabát és családját a felújítás 

alatt álló tanyájukon, ahol Tibor 

Atya misét tartott! 

Szeretnék megköszönni a Kun-

baracsi önkormányzat munka-

társainak és vezetésének, hogy 

segítségünkre voltak, amikor 

szállítási gondjaink adódtak. 

Köszönet a Homokgyöngye 

Kertészet kertészeinek a sok 

szép virágért, Szabó Istvánnak 

aki a templom tornyát teszi 

majd rendbe és mindenkinek, 

akinek szív ügye, hogy templo-

munk, korszerűbb és szebb le-

gyen. 

 

Tisztelettel: Kunbaracsi Plébá-

nia 

Húsvét előtt a  rászoruló csalá-

doknak élelmiszer csomagot 

küldtünk az önkormányzati ko-

csival, a gyerekeknek tojáskere-

sést rendeztünk a plébánia ud-

varán. A gyermeknap alkalmá-

val 2800 Ft-tal tudtuk támogat-

ni az óvodát. 

Idén tavasszal meglátogatott 

minket dr. Salacz László or-

szággyűlési képviselő és a 

templomunk felújításáról be-

szélgettünk. Látta, hogy nagyon 

rossz állapotban vannak a nyí-

lászárók és a villanyvezetékek. 

Ígéretet kaptunk tőle, hogy Sol-

tész Miklós államtitkár úrnál 
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Folyamat osan igénybe 

vehető szo lgá ltatások  
 

•Távközlési szolgáltatások 40 ft 

•Telefax használat belföldön 

oldalanként 80 ft 

•Számítógép/internet használat 

100 ft/megkezdett óránként 

•Scannelés A/5-ös méretig 100 

ft 

A/5-ös méret felett képenként 

200 ft 

•Laminálás A/3 240 ft 

A/4 120 ft 

•Spirálozás 240 oldalig 2 ft/lap 

•Fekete-fehér fénymásolás/

nyomtatás 10ft/ lap 

•Fekete-fehér fénymásolás/

nyomtatás 2 oldalas 15ft/lap 

•Színes nyomtatás 50 ft/ lap 

 

Külterületekre előzetes egyezte-

tés után könyvkiszállítást válla-

lunk! 

Hála a megyei könyvtár gon-

doskodásának egy meglepően 

jól felszerelt könyvtár áll a köz-

ség lakói számára. Idén is ér-

keztek új számítógépek és ter-

mészetesen új könyvek is. Na-

pi, heti és havi folyóiratok kö-

zött is lehet böngészni és szá-

mos nyomdai szolgáltatás is 

igénybe vehető. 
Tavasszal két könyvtári prog-

ram is várta a gyerekeket. Már-

cius 21-én a megyei könyvtár 

munkatársa érkezett vidám, ze-

nés gyerekprogrammal, ame-

lyen az ovisok nagy lelkesedés-

sel vettek részt. 

Március legvégén pedig az elő-

ző évhez hasonlóan az Internet 

Fiesta országos rendezvényei-

hez csatlakoztunk egy interne-

tes kvízjátékkal. 

Könyvaján ló  

 

Felhívjuk minden kedves 

könyvtár látogató figyelmét, 

hogy április 26.-án új könyvek-

kel gazdagodtak a könyvtár pol-

cai. Kicsiknek, nagyoknak egy-

aránt érkezett széles választék-

ban olvasnivaló. 

Gyertek, mert vár a könyvtár! 

 

Új könyvek gyere-

keknek:   

 

•Álompince és citromos 

arcvíz 

•Dombontúli mesék 6. 

Gesztenye az új lakó 

•Toy story 2. 

•Klasszikus Disney tör-

ténetek sorozata 

 

Új könyvek fe lnőtt ek-

nek:  

 

•Mrs. Jeffries és a halott orvos  

Ha Miss Marple házvezetőnő 

lenne, úgy hívnák: Mrs. Jeffries 

•A mai Róma konyhája 

A Dolce Vita szakácskönyve, 

klasszikus és megújított recep-

tek 

 

A  K ö n y v t á r  s z o l g á l t a t á s a i  

K ö n y v t á r i  h í r e k  
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gyar Istvánné, minden kedden 

összejövünk változó létszám-

mal. Névnapokat, nőnapot, férfi 

napot tartunk és részt veszünk a 

községünk rendezvényein és 

jótékonysági eseményeken. 

Szeretettel várunk mindenkit 

egy kis beszélgetésre. 

 

Kézimunka kör 

hétfő 16:00-18:00 

A könyvtár nyáron i s 

működő á l landó prog-

ramjai  
 

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 

találkozói 

kedd 14:00-18:00 

A Kunbaracsi Gyöngyvirág 

Nyugdíjas Klub közel 30 éves 

múlttal rendelkezik. Jó kapcso-

latunk van Kunadaccsal, Kun-

peszérrel. A klub vezetőnk Ma-

„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember, 

mert a Könyv is élet, és él, mint az Ember- 
így él: emberben könyv, s a Könyvben az  
Ember.” 

Babits Mihály 

Aktuál is  
 

A feltöltőkártyás mobil előfize-

tőknek a könyvtárban segítséget 

nyújtunk az online adategyezte-

tésben. A kötelező adatszolgál-

tatás határideje június 30. Július 

1-jén megszűnnek azok a feltöl-

tős SIM-kártyás mobiltelefon-

szolgáltatásra vonatkozó előfi-

zetői szerződések, amelyekről 

nem nyilatkoznak az előfizetők. 

Elérhetőségeink  

 

Kölcsey u. 3. 

06 76 / 545 126 

https://www.facebook.com/

KunbaracsiKonyvtar/ 
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Óvodai hírek 

Kis óvodásaink nagy lelkesedéssel 
készültek a 2017. február 18-án meg-

rendezett Farsangi Bálra. A sok mun-

ka meghozta gyümölcsét, ugyanis két 

óvodás is helyezést ért el a jelmez-
versenyen. Az óvodások együttesen 

nyerték el a különdíjat, mely egy óri-

ási labda volt. A bál bevételéből 
gyermeknapra szeretnénk játékokat 

vásárolni gyermekeinknek. 

Március 14-én az 1848-49-es Forra-

dalom és Szabadságharcra emlé-

keztünk. Az Önkormányzat épülete 

előtt összegyűlt közönség verseket és 

az ünnephez méltó dalokat hallhattak 
az óvodások előadásában.  

Áprilisban a tavaszi szünet előtti utol-

só nevelési napon érkezett meg a 
Húsvéti Nyúl az óvodásokhoz. Idén 

nagyon jók voltak a gyerekek, mert 

rengeteg csokoládét kaptak, valamint 
játékokat tartalmazó tojásokat is. Az 

egyik legszebb magyar népszokás is 

megelevenedett óvodánkban minden 

fiú meglocsolta a lányokat, az Önkor-
mányzati dolgozókat, valamint a 

Könyvtár munkatársait.  

Április 25-én lehetett beiratkozni az 
óvodába. Ezt a lehetőséget 4 fő vette 

igénybe, ezért a 2017/2018-as nevelé-
si évben a létszám változatlan lesz. 

Május első vasárnapja az Édesanyák 

Ünnepe. Óvodánkban bevett szo-

kás, hogy az ünnepet megelőző utol-
só nevelési napon tartjuk Anyák Napi 

Ünnepségünket. Az ünnepek közül az 

egyik legkedvesebb és leginkább várt 
alkalom, melyre nagy gondot fordíta-

nak a gyermekek. Természetesen sok 

dallal és verssel készültünk, mind-
ezek mellett egy szál virág és kézzel 

készített ajándék tette szebbé ezt a 

napot. 

Május 19-én az Kunbaracs Óvoda és 
Kunbaracs Község Önkormányzata 

együttesen szervezett kirándulást 

Ópusztaszerre. A gyermekek és 
szülők egyaránt jól érezték magukat a 

Csillagösvény Útvesztő Öko Élmény-

parkban, mert mindenki számára el-
gondolkodtató, játékos feladványok-

kal színesített, fejtörést okozó felada-

tokkal kiegíszült programon vehet-

tünk részt, a labirintus útvesztőjében. 
Amíg mi kirándultunk, nagy mennyi-

ségű homokkal töltötték fel az óvodá-

sok homokozóját. Köszönjük szépen 
a segítők közreműködését és a sikeres 

lebonyolítást. 
A Kunbaracsi Plébánia perselypénzt 

ajánlott fel az óvodának. Ebből vá-

sároltunk nyolc labdát, melyek a min-

dennapos testnevelésünk részét képe-
zik és megkönnyítik a foglalkozások 

menetét. Ezúton is köszönjük a támo-

gatást! 
Május utolsó péntekjén kerül meg-

rendezésre az óvodások gyermeknap-

ja. Ezt az ünnepet világszerte 1950 
óta tartják nyilván. A gyermekeknek 

sok játékkal és meglepetéssel készü-

lünk, ezért garantált lesz a jókedv.  

Az idei évben is a sörösdoboz gyűj-

tésből származó bevétel egy részét 

a gyermeknapi programok minél szí-

nesebben történő megvalósítására 
kívánjuk fordítani. Ezúton köszönjük 

a lakosság támogatását és bíztatunk 

mindenkit, hogy vegyen részt ebben a 
szép kezdeményezésben.  

Ballagási ünnepségünket és az évzá-

rót június 2-án 15 órakor tartjuk a 

Faluházban. Az eseményen négy 
nagycsoportos gyermekünktől ve-

szünk búcsút, és minden jót kívánunk 

nekik az iskolakezdésre! 
Menczel Dóra  

Anyakönyvi  hírek  
Házasságot  köt ött    
Hideg Piroska és Juhász Zsolt — 2017. 02. 11.  

Jakab Szandra és Albrecht Norbert — 2017. 05. 21.  
 

Szü letet t   
Tomus Viktória — Kecskemét, 2016. 12. 20. 

Elhunyt  

Gáspár András Béla — 1957 

Horvát József — 1930 
Ladányi László — 1957 

Jurászik László — 1937 

„A szeretet csak elkezdődik, de be sohasem fejeződik…” 

Szüleinket, Kaldenekker Ilonát és Lédeczi Dezsőt köszöntjük Kunbara-

cson 55. házassági évfordulójuk alkalmából, további sok erőt, egészséget 

és hosszú boldog életet kívánva: két lányuk, vejük, és két szép unokájuk. 


