
 
 

 

 
 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

Terveink a közfoglalkoztatásban 
 

A közfoglalkoztatás folytatása ügyében, 

Kunbaracs Község Önkormányzata kérelmet 

nyújtott be a Belügyminisztérium felé. 2018-

ban csökkentett létszámmal, 13 fővel tervezzük 

az értékteremtő közfoglalkoztatást folytatni. A 

mezőgazdasági program változatlanul 8 fővel 

működik tovább, de kísérleti jelleggel baromfi 

tartással is kiegészül a jövőben. Az előállított 

baromfi és megtermelt zöldségek, valamint az 

ezekből feldolgozott termékek, a 2018 

decemberében átadásra kerülő közétkeztetési 

konyhán kerülnek felhasználásra. 

 

A 2017-ben Belügyminisztériumi támogatással 

megvásárolt térkőgyártó üzemben folytatódik a 

gyártás még egy éven keresztül. A létesítmény 

részleges felújítása folyamatban van. A 

legyártott térkövek elsősorban az 

önkormányzati tulajdonú járdák, parkolók 

felújítására kerül felhasználásra. Az üzem 5 

fővel működik a jövőben is. 

 

Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében még 8 

főt tervezünk alkalmazni március 1-jétől. Ők az 

önkormányzat, és intézményeinek munkáját 

segítve nagy szerepet fognak vállalni a település 

kép szebbé tételében, annak megőrzésében. Az 

ügyben, a Belügyminisztérium jóváhagyó 

döntése február végére várható. 

 
Megújul az óvoda energetikai rendszere 

 

 

A Top-3.2.1-16-bk1 (települési operatív 

program) keretén belül az önkormányzati 

tulajdonú óvodai épület energetikai 

korszerűsítése történik meg. Az elnyert összeg 

30.194.000 Ft, ami a Bács Kiskun megyei 

önkormányzat forrásai terhére, 100%-os 

támogatottsággal valósul meg. A keretből az 

épület  nyílászáróinak cseréje, a hőszigetelés, 

fűtés korszerűsítése, valamint napelemes 

rendszer kerül kiépítésre a hosszú távú 

fenntarthatóságért. A december 20-án elnyert 

pályázat megvalósítása a közeljövőben 

elkezdődik, a Megyei önkormányzattal a 

szerződéskötés folyamatban van. 

 

 

Elérhető a Településképi Arculati Kézikönyv 
 

 

Kunbaracs község honlapján elérhető a falu 

arculati kézikönyve, amely a megszokott 

rendezési terv helyébe lépett. A dokumentum a 

könyvtárban, az információs ponton is 

áttanulmányozható munkanapokon, 10.00-

18.00 között. A kézikönyv számos 

érdekességgel szolgál az érdeklődőknek és 

helyi lakosoknak egyaránt. Megtalálható benne 

a település természeti, történeti értékeinek 

leírása, valamint a község településképi 

arculatának bemutatása, annak részletes 

elemzése. Olvasását a községről és értékeiről 

készített színes, látványos képek teszik 

változatossá. Honlap címe: www.kunbaracs.hu 
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2018- szelektív és zöldhulladék gyűjtési rendje Kunbaracson 

Hulladék Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec 

SZ. 9,23 6,20 6,20 3,17 1,15, 

29 

12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,25 

Z. 9,23 6 6 3 1 12 10 7 4 2 13 11 

*SZ: szelektívhulladék 

*Z:   zöldhulladék  
                                           

Kedves dobozgyűjtők! 

 

Mindenkinek köszönöm a belefektetett munkát 

és kitartást, amit a dobozgyűjtésre fordít, ennek 

köszönhetően ismét egy nagy összegű leadást 

sikerült összehoznunk! 2017. december 9-én 

18000 Ft- ot kaptunk a visszavitt dobozokért, 

sőt még maradt is sok teli zsák, mert annyi volt, 

hogy egy fuvarban nem fért fel (azokat a 

következő szállítással viszem vissza)! A 

legközelebbi szállításnál, ha sikerül két kölcsön 

utánfutót szerezni, akkor reményeim szerint 

mindkettő megtelik! Az elosztás maradt, az 

összeg fele az Óvodáé, a másik fele a falu 

gyermekeire lesz fordítva! Köszönöm 

mindenkinek, csak így tovább!

Beszámoló:
A nyári vasgyűjtés és dobozgyűjtés bevétele és 

felhasználása a következőképpen alakult: a 

leadott dobozok után 37050 Ft-ot, míg a leadott 

vas után mintegy 18000 Ft-ot kaptunk! A 

dobozpénz fele az ovisokat illette, a másik 

feléből és a korábbi maradék összegekből 

finanszíroztuk a Lóca együttes fellépését a 

Szüreti Mulatságon. Az Óvodának az Adventi 

készülődéshez való anyagvásárlásban 

segítettünk az ovira eső összegből. A 

vasgyűjtésből befolyt összeg a Könyvtár 

melletti szaletli befejező munkálataihoz lett 

felhasználva. Ismét kiderült, hogy az 

összefogásból jó dolgok születhetnek, ezért 

mindenkit buzdítunk továbbra is a közösségi 

kezdeményezésekben való részvételre, így 

tovább építhetjük, szépíthetjük kis falunkat! 
A következő szállítás február hónapban 

esedékes, erről időben tájékoztatjuk a 

lakosságot!  

Tisztelettel  

 Kigyósi Krisztián és segítői 

A plébánia hírei 

Karácsonyi készülődés! 

Már 2017.11. hó közepén elkezdtük a 

karácsonyi készülődést. Meg hirdettük, hogy a 

rászorulók részére tartós élelmiszer csomagot 

gyűjtünk. Utána az is sikerült Bíró Csaba 

ismeretségével elintézni, hogy a kunbaracsi 

gyerekek cipős doboz ajándékot kapjanak. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy elektronikus hulladékot ne 

tegyenek a kijelölt szelektív hulladékgyűjtő helyre, mert nem szállítják el 

őket! Illetve kérjük, hogy a földutakra zöldhulladékot, fatörmeléket, 

hamut, stb… ne vigyék ki! Ezeket a kijelölt hulladéktartókba tegyék! 

Amennyiben tehetik, a zöldhulladékot igyekezzenek komposztálni, ezzel is 

javítva a talaj minőségét. 
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Ehhez Földi Tibor Atya és a kunbaracsi 

önkormányzat engedélye kellett. Mindenki 

mellénk ált és így indult a gyűjtésünk. Felhívást 

tettem közzé az interneten, és így tudtunk 14 

családnak élelmiszercsomagot és 80 gyereknek 

cipős doboz ajándékot adni. Sok tartós 

élelmiszer gyűlt össze, és még pénzadományt is 

kaptunk, hogy a hiányzó élelmiszert meg 

tudjam venni. Kaptunk kályhát, így egy 

családnak a fűtési problémáit meg oldottuk. 

Ezen kívül volt olyan személy, akinek 

edényeket adtunk, és más fontos dolgokban 

segítettünk. Sajnos sok rászoruló ember van itt 

Kunbaracson is így csak a nagyon rászorultakat 

tudtuk segíteni, könnyebbé tenni az ünnepeket a 

számukra. Még Karácsony szent estélyén is 

kaptunk élelmiszeradományt. Meg tudtuk 

mutatni, hogy hogyan lehet összetartást létre 

hozni itt Kunbaracson. Ehhez nem kellett más 

csak annyi, hogy szép szavakkal megszólítottuk 

az embereket, hogy milyen nagy szükség van az 

adományaikra. A 2016-os évben is így tudtunk 

adományozni, és ez most is sikerült. Sok 

embernek folyamatosan segítünk ruha 

adományokkal, amit egész évben szeretnénk 

megtenni. A ruha adományokat úgy csináljuk, 

hogy olyan emberek akik selejtezik a ruháikat 

és tisztán tartott a ruha neműt ide hozzák a 

plébániára, és azokhoz az emberekhez juttatjuk 

akik rá vannak szorulva.  Így gyűjtünk be 

gyerekjátékokat, gyerek és felnőttruhákat. 

Ennek köszönhetően talán nem a kukába 

kerülnek, vagy mellé. Ez úton szeretném azokat 

az embereket is megszólítani akiknek jó 

állapotú háztartásigépük, felszerelésük van, 

hogy azokat is elfogadjuk és olyan embereknek 

adjuk akik hasznát veszik. 

A Kunbaracsi plébánia: Földi Tibor plébános,  

Hunyadfi Anikó gondnok 

A Faluházban történt decemberben 

Az adventi ünnepkört  sok program kísérte a 

faluházban. Mivel a decembert a Katona József 

megyei Könyvtár a gyerekek hónapjának 

nevezte ki, ezért a kunbaracsi könyvtár több 

rendezvénnyel is bekapcsolódott a karácsonyi 

előkészületekbe. Az önkormányzat előtt álló 

koszorút idén is a Homokgyöngye Kertészet 

munkatársai készítették és díszítették fel. 

Minden gyartyagyújtás itt zajlott, sőt egyszer 

még egy tűzzsonglőr is fellépett a gyerekek 

nagy örömére. Minden gyertyagyújtást helyi 

vásár és baráti vendéglátás követett. Péntek 

délutánonként pedig közös készülődés előzött 

meg. Így együtt készítettünk adventi asztali 

díszeket és koszorúkat, mézeskalács figurákat, 

társasjátékokat játszottunk vagy egyszerűen 

csak beszélgettünk. reméljük jövőre még 

többen bekapcsolódnak majd. A lehetőség 

adott! 
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Falu Mikulás járt a kultúrházban 

 

December 4-én a gyermekek nagy örömére ismét 

ellátogatott a Mikulás a művelődési házba. Az 

önkormányzatnak köszönhetően bőven 

osztogathatta az ajándékot a megszeppent és 

bátrabb résztvevőknek egyaránt. A programot a 

Lóca együttes kitűnő zenés-játékos előadása 

színesítette, akik valóban emlékezetessé tették a 

kicsik Mikulás várását. Az ajándékozás végeztével 

énekekkel búcsúztatták el a nagyszakállút. 

Reméljük a gyerekek, szülők, rokonok jövőre is 

ilyen szép számmal képviseltetik magukat ezen a 

valóban jóhangulatú rendezvényen. 

 

 

Könyvtár Információs és Közösségi 

Hely Szolgáltatásai 
 

  

-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          

 

Lejárt könyvtartozások! 

Felhívjuk azok figyelmét, akik a lejárt határidőn belül nem vitték vissza 

kikölcsönzött könyveiket a könyvtárba, hogy tegyék meg. Mivel a 

könyvtartozások száma tetemes, így ameddig nem kerülnek vissza a 

könyvtárba, az illetékes személyek részére a könyvkölcsönzéseket 

érthető okokból szüneteltetjük.  
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Egészségnap márciusban 

Egészségnap kerül megrendezésre 

Kunbaracson. A program célja, hogy felhívja a 

lakosság figyelmét az egészséges életmód 

fontosságára, illetve a rendszeres 

szűrővizsgálatok elvégzésére. Habár még az 

esemény szervezés alatt van, előreláthatólag a 

következő programelemek kapnak benne 

helyet: 

-reform ételek kóstolója és elkészítése   

 Kenderesi Ilona vezetésével 

-vércukor, vérnyomás mérés 

-hallásvizsgálat 

-biorezonancia mérés 

-különböző masszázs formák bemutatója 

-Süteménysütő verseny is meghirdetésre 

kerül 

 

Ami már egészen biztos, hogy meghívott 

előadókkal, bemutatókkal is színesíteni fogjuk 

az eseményt, amiről előtte néhány héttel 

plakáton és interneten is értesítjük az 

érdeklődőket. 

 

Időpontja: március 24 (szombat) 

Helyszín: Művelődési Ház  
 

Téltemető túra a kunbaracsi templomdombhoz 

Kirándulást szervezünk, mely során 

meglátogatjuk a romtemplomot, valamint 

szemrevételezzük a hajdani Baracs település 

helyét. Amennyiben az idő is úgy engedi, a 

Hosszú-lápra is kilátogatunk, ami helyi 

jelentőségű védett területként van nyilvántartva, 

illetve a Natura 2000 hálózat része. Víz és sár 

álló öltözet ajánlott! 

Időpont: Február 17. (szombat) 9.00-kor 

Gyülekező: Művelődési Ház előtt

 

Digitális Jólét Program Pont Fejlesztése 

A címben említett pályázatot nyerte el az 

önkormányzatunk, amely 100%-os támogatást 

jelent. Megvalósítási helye a Könyvtár 

Információs és Közösségi Hely. A régi e-MOP 

helyébe lépett a Digitális Jólét Pont. A 

pályázaton laptopokat, tableteket, 

okostelefonokat, projektort, szoftvereket, 

multifunkcionális eszközt és Wifi Acces 

Pointokat nyertünk el. A program célja a 

digitális szakadék csökkentése. A pályázat 

támogatója: a Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet! 

Szeretnénk köszönetet mondani a közfoglalkoztatottaknak a téli 

út karbantartásáért, illetve a járdák és a közintézmények előtti 

területek csúszásmentesítéséért! 

 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

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

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Gondos Máté Lektorálta: Lőrincz Edit Szerkesztőség: Kunbaracs Könyvtár, Információs 

és Közösségi Hely, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. Email: konyvtar@kunbaracs.hu 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Házasságot kötött                                                              Elhunyt 
Hegedűs István és Jobbágy Tímea                                       Horváth János-2017.12.29. 

2017.09.29. 


