
 
 

 
 

 

Önkormányzati hírek 
Állattartással bővült a helyi startmunka program 

 

Június 2-án 200 db színes 

húshibrid csirke tartásával 

egészült ki a mezőgazdasági 

program. Az állatok gondozását 

Simon Pálné Erzsike végzi. A 

most előállított hízott csirkék 

értékesítésre kerülnek, míg a 

későbbiekben, a felépülő 

szociális konyha számára 

fognak alapanyagot biztosítani. 

A csirkék számára felépített, a 

Művelődési Ház melletti 

kertben álló ól a közmunka 

programban dolgozók keze 

munkáját dicséri. 
                                          

 

 

Ingyen virágok igényelhetők 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata korlátozott 

számban település szépítés céljából virágokat 

biztosít azon kunbaracsi lakosok számára, akik 

vállalják, hogy ezekkel a házuk előtti utcarészt 

díszítik, ezzel is szebbé téve a faluképet. 

Érdeklődni lehet Hegedűsné Lédeczi Ildikónál 

a +36/30 542-8135-ös telefonszámon, vagy a 

könyvtárban. 

 

 

2018.XVII. ÉVFOLYAM, ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS 

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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Megye bora választás 2018-ban 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megye 

bora választással a Duna-Tisza közi borokra és 

a borászatokra kívánja felhívni a figyelmet, 

támogatva megyénk kincseinek méltó 

presztízsének helyreállítását. A hazai 

bortermelés jelentős részét magáénak tudó 

térségünk, kialakította azt a fontos pozíciót, 

amely a történelmi borvidékek nagyágyúi 

mellett, teljességgel betölti a könnyedebb, 

játékosabb borok iránt kialakult igényt. A 

fröccsborok mellett, megtalálhatóak a testesebb 

vörösek, de az üde rozék igazán otthon érzik 

magukat nálunk, mert igénylik a rengeteg 

napfényt, a kellemes klímát és a Bács-Kiskun 

megyei szorgos kezek munkáját. Az elmúlt 

évtizedekben borászaink, pincészeteink a 

tradíciók megtartása mellett, könnyedén 

alkalmazkodtak az új trendekhez, és számtalan 

nemzetközi elismerést begyűjtve öregbítik 

megyénk borainak hírnevét. A 2018-as megye 

bora választásnak Császártöltés adott otthont, 

ahol Bács-Kiskun legjobb fehér, rozé és vörös 

borát szakemberekből álló bizottság választotta 

ki. A megmérettetésre a három fő kategóriában 

a Kunsági és a Hajós-Bajai Borvidék 

legkiválóbbjai kerültek, melyekből elismert 

borászok, szakemberek választották ki a 

legjobbakat. A győzelem előszobájába 18 

kiváló bor került, amelyekből nehéz, de 

kiegyenlített küzdelemben a legfényesebb 

éremmel csak a győztes hármat illették. A 

megye bora büszke címet egy éven keresztül 

viselhetik a kiválóságok. 

A Bács-Kiskun megye bora fehér kategóriában 

a Szentpéteri Pincészet 2017-es Olaszrizlingje 

lett a győztes, míg vörös kategóriában az Antal 

Pincészet 2016-ös Merlotja futott be az első 

helyen. Rozé kategóriában a Koch Pincészet 

2017-es Cabernet Sauvignon Rozé bora 

érdemelte ki a kitüntető címet. 

A legjobb borkategóriák mellett, ettől az évtől a 

Bács-Kiskun Megye Feltörekvő Borásza cím is 

gazdára talált, amelyet Ifjabb Szentpéteri Attila 

a kiskőrösi fiatal borász kapta. A megye borai 

és feltörekvő borász címek, mind azon törekvést 

támogatják, hogy a megyei termékek, borok, 

borászok megkaphassák áldozatos munkájukért 

a kiemelt figyelmet, elismerést. Az ismertségük 

okán lehetőséget kapjanak, piacuk bővítésére és 

marketingjük fejlesztésére ezzel is hozzájárulva 

megyénk ismertségéhez, elismertségéhez. 

 

Hírek a Faluházból 

Egészségnap 
 

A Kunbaracsi Kulturális 

Egyesület szervezésében 

került megrendezésre március 

24-én az egészségnapunk, ahol 

számos ingyenes programmal, 

szűrővizsgálattal várták az 

érdeklődőket. Az Ölelő Kéz 

Alapítvány munkatársai, 

illetve Némethné Pergel Ilona 

házi szociális gondozó 

segítségével volt testtömeg 

mérés, koleszterinszint mérés, 

vércukorszint mérés, 

vérnyomásmérés, anyajegy és 

szemölcs vizsgálat, dietetikai 

tanácsadás, illetve frissítő 

masszázst is kipróbálhattak a 

jelenlévők. Kenderesi Ilona, a 

"Reform táplálkozás a 

gyakorlatban" címmel 
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látványfőzéssel és ételkóstolóval 

kápráztatta el a vendégeket, aminek 

keretén belül egy komplett indiai 

menüsor került bemutatásra. Ha ez még 

nem lenne elég, speciális indiai 

fűszerek kerültek kiállításra, illetve az 

egészséges életmóddal kapcsolatos 

könyvek közül válogathattak a 

jelenlévők. A rendezvény a Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatásával 

valósulhatott meg. 
 

 

 

Könyvtári hírek 

Ebben a félévben is szinte minden 

hónapban tartottunk a Katona József Megyei Könyvtárral közös programot a könyvtárban. Május 4-én 

a Könyvtármozi keretében az ovisoknak levetítettük A fecske meg a szalmaszál című animációs filmet. 

Ezután a megyei könyvtár munkatársai izgalmas, interaktív beszélgetésbe vonták be a gyerekeket. 

Május 9-én a Lóca együttes szórakoztatta az óvodásokat a könyvtárban. A kicsik mindig nagy örömmel 

várják az együttes kunbaracsi látogatását, hiszen kreatív és játékos programjaik mindig teljesen lekötik 

őket.  

 

Áprilisban 100 ezer forint értékben érkeztek új könyvek a könyvtárba a thrillertől, a szakácskönyvön át 

a kosárfonásig. Januártól új folyóiratok is érkeznek: az IPM Magazin, a Természetgyógyász Magazin, 

a nyelvtanulók figyelmébe ajánljuk az 5perc Angol Magazint. Természetes a már megszokott 

kiadványok is elérhetőek, mint például a Petőfi Népe, a Nők Lapja, a Praktika, Csodakert, Lakáskultúra, 

TermészetBúvár, Ezermester, Vidék Íze, az Állattenyésztők. Emellett negyedéves megjelenésű újságok 

is érkeznek hozzánk a főzés és a kötés-horgolás témakörében. Az újságokat ugyanúgy lehet kölcsönözni, 

mint a könyveket. 
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Minden hónapban kis foglalkozást szervezünk az 

ovisoknak is. A témákban az éves tanmenethez 

igazodunk, ehhez keresünk meséket, játékokat, 

foglalkozásokat. Ebben az évben néztünk már 

közösen rajzfilmet, ültettünk babot, hallgattunk 

madárhangokat, fújtunk szappanbuborékot és 

néztünk papírszínházat. 

Könyvtári szolgáltatásainkkal továbbra is állunk 

rendelkezésre. Segítünk az elektronikus 

ügyintézésben és a mobil adategyeztetésben is.  

Kenderesi Ilona 

 

Családi majális  
 

Kissé előrehozott időpontban, április 28-án 

(szombaton) került megtartásra Családi 

Majálisunk a Művelődési Ház udvarán. A 

főzőversennyel egybekötött rendezvényen 

finomabbnál finomabb ételek készültek a 

bográcsokban. Első alkalommal süteménysütő 

verseny is megrendezésre került, amely során 

otthoni, házi készítésű finomságokkal 

versenghettek a résztvevők. A szervezők 

trambulinnal, gokártozási lehetőséggel, illetve 

sorjátékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, 

illetve kültéri pingpongozásra is adott volt a 

lehetőség. 

 

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          
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A főzőverseny díjazottjai:                                       A süteménysütő verseny díjazottjai: 

I. Simon Pál- Babgulyás                                             I. Hegedűs Lászlóné - Kukorica lepény 

II. Sík Mihály- Kakaspörkölt galuskával                   II.Schaaf Márta - Mirinda szelet 

III.ifj. Simon Zoltán- Marha lábszár pörkölt              III.Lukácsné Magdus – Epres gombóc   

                                                                                    vanília sodóval, tejes pite barackízzel 
 

A polgármester különdíját Hegedűs László kapta a zúzapörköltjéért, míg a zsűri különdíját 

Káldi Szandra kakaspörköltje söpörte be. 

 

 

Az Óvoda hírei 

Elballagtak az óvodások 

A nyár első napján, június 1-én öt 

kunbaracsi ovis búcsúzott az óvodától. Az 

óvónéni és a dadusok felkészítésével a 

gyerekek szép műsorral készültek erre az 

alkalomra. 

A faluház nagyterme szinte teljesen megtelt 

szülőkkel és rokonokkal. A kézzel készített 

kedves meghívókat már egy héttel korábban 

mindenki kézhez kapta. Az ovisok már három 

nappal a ballagás előtt minden nap a faluházban 

próbáltak a nagy alkalomra. A színpadot 

lufikkal és virágokkal néhány lelkes szülő már 

a délelőtt folyamán szépen feldíszítette. 

A gondos felkészülésnek köszönhetően egy 

meglepően hosszú, közel háromnegyed órás, 

változatos, bájosan mulatságos műsort 

nézhettünk végig, ahol az ovisok együtt és 

egyénileg is megmutathatták magukat. 

Számomra úgy tűnt, hogy a gyerekek  

felszabadultan, szorongás nélkül álltak elénk, 

mindig számíthattak a függöny mögött megbújó 

dadusok és az óvónéni segítségére, ha esetleg 

elakadtak a mondókájukban. Engem 

meglepetésként ért a református hitoktató hölgy 

és a gyerekek kedves imádságokból, körtáncból 

álló külön kis műsora. Természetesen a ballagó 

ovisok ajándékokat és tarisznyát kaptak 

útravalóul, hiszen szeptemberben már „nagy” 

kisiskolásként kell helytállniuk. Természetesen 

a többi kisgyerek sem maradt ajándék nélkül, és 

az egész éves munkájuk elismeréseként a 

dadusok és az óvónéni is gyönyörű 

virágcsokrokat kaptak. 

Azt öt ballagó óvodásunk: Brinkusz Csenge 

Adél, Major Zoltán, Oláh Balázs, Rajkai 

László Alex, Szuha Lolita. 

Kenderesi Ilona 



2018. XVII. ÉVFOLYAM. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS 

6 
 
 

 

Első év a szamóca termesztésben 

A Kunbaracsi Homokgyöngye Kertészet most 

első évben termesztett szamócát, mindösszesen 

600 m2-en. Ebből 400 m2 szabadföldi, míg 200 

m2-en fólia volt. A termelt eper eladásra került, 

illetve 200 üveg szamócalekvár is elkészült. Az 

eddigi eredmények alapján tervezzük a 

termesztett terület növelését.

 

Digitális Jólét Program Pont fejlesztése 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata, pályázata során digitális eszközöket nyert el, amelyek a Kunbaracsi 

Könyvtár, Információs és Közösségi Helyen kerülnek felhasználásra.  A program keretében többek 

között az alábbi új eszközökkel biztosítjuk a Digitális Jólét Program Pont szolgáltatásait a lakosság felé: 

Beltéri/Kültéri Wifi AP 

3 db Notebook  

2 db mobiltelefon 

Projektor 

Nyomtató 

2 db Tablet 

A fejlesztés célja, hogy a lakosság széles körben tudja elsajátítani a digitális eszközök használatát, 

többek között pl. az elektronikus ügyintézést. 

Programelőzetes: 

Idén is megrendezésre kerül a Hagyományőrző Szüreti Mulatság 

Kunbaracson  
Várunk minden kedves érdeklődőt, vendéget a szokásoknak megfelelően 2018. 

szeptember 8-án, szombaton tartandó eseményre. Az idei év különlegessége, hogy a 

rendezvényen részt vesznek a Karcagi Birkapörkölt Főző Egyesület tagjai, akik 

elkészítik a Hungarikumnak számító Karcagi birkapörköltet. 
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A plébánia hírei 
 

Örömteli hír, hogy a sok temetés után május 27-

én keresztelőre is sor kerülhetett kis 

templomunkban. A szentmise után a 

gyermeknap alkalmából a kicsiknek szerény 

ajándékkal kedveskedtünk. Június 10-én a Bíró 

családnál, a Mária öröme tanyán ökumenikus 

istentisztelet került megtartásra. Készülünk a 

búcsúi körmenetre, ami június 17-én kerül 

megrendezésre, és amire mindenkit nagy 

szeretettel várunk. Szeretném jelezni, hogy a 

továbbiakban is folytatódik a plébánián az 

ingyenes ruhaválogatás.

Hunyadfi Anikó, gondnok 

Bemutatkozott a Két Madár Műhely 
 

Március végén egy új egyesület alakult 

Kunbaracson. A Két Madár Műhely a 

Kunbarcsi egészségnapon mutatkozott be, ahol 

fűszerbemutatóval, ételkostolóval hívta fel a 

figyelmet a tudatosabb, változatosabb 

táplálkozásra, amely nemcsak egészséges, 

hanem finom is. 

A Két Madár Műhely székhelye Kunbaracs, 

telephelye azonban a Helvéciához tartozó 

tanyavilágban, Ludastón található. Az alapítók 

között kunbaracsiak, ladánybeneiek, 

kecskemétiek, hetényegyháziak és ballószögiek 

is találhatóak. 

Céljuk, az életminőség javítása, a civilizációs 

ártalmak megelőzése és csökkentése. Mindezt 

az élet komplexitását figyelembe véve, négy 

egymással összefüggő területen kívánják 

előmozdítani: 

1. Társadalmi felelősségvállalásra és 

összefogásra, közösségi részvételre, környezeti 

tudatosságra ösztönzés. 

2. Egészséges életvitel népszerűsítése egyrészt 

az egészséges táplálkozás, másrészt a 

testmozgás szerepének hangsúlyozásával. 

3. A személyes egzisztenciális feladatok és a 

családi értékek közötti harmónia 

megteremtésének elősegítése. 

4. Kulturális és természeti értékek ápolása és 

művelése. 

Az egyesület tervei között szerepel a jó 

kapcsolat kialakítása más településsekkel, 

táborok, utazások és tanfolyamok szervezése. 

 

Túra a kunbaracsi-ladánybenei határban 

Ismét túrát szervezünk, rendhagyó módon most 

a falu határában. Kunbaracsról bicikliken 

közelítjük meg a szék-tói kiinduló pontunkat. A 

táv kerékpárral 4 km.  

Onnan ellátogatunk a ladánybenei árpád-kori 

templomromhoz, ezt követően pedig átvágva a 

kiszáradt Szék-tó medrén, megtekintjük a 

Barcsay-kúriát és a mellette lévő Szent Mihály 

emlékfalat.  

A kirándulók a kúria belső terét is 

megtekinthetik, ahol innivalóval és némi 

ropogtatni valóval várják a megfáradt 

vándorokat. Könnyű útvonalra, gyönyörű tájra 

készülhetnek fel a résztvevők, amire az idősebb, 

fiatalabb korosztály is bátran vállalkozhat. 

Időpont: június 30. 

Gyülekező: Kunbaracsi Faluház 

udvara,   reggel, 8.00-óra 

Hossza: 5 km 

 

További információ: Gondos Máté 

Tel.: +36/70 649-3243
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Virágvásár 
A Kunbaracsi Homokgyöngye Kertészet által előállított virágok 

folyamatos, jutányos árú megvásárlására van lehetőség. 
 

Vinka: 150 Ft 

Primula: 100 Ft 

Muskátli: 300 Ft 

Sárkány begónia 300 Ft 

Szőlővirág 120 Ft 

Fukszia kaspóban 800 Ft 

Fukszia 400 Ft 
 

Vásárlással kapcsolatban érdeklődni lehet 

a könyvtárban nyitvatartási időben, illetve 

Hegedűsné Lédeczi Ildikónál az alábbi telefonszámon: 

+36/30 542-8135 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Született 
Tomus Richárd  - 2018.02.08. an.: Simon Erika 

Lehoczki János – 2018.03.01. an.: Boros Mária 
 

Elhunyt 
Orosz Sándorné szül: Németh Mária Terézia 1934. 06. 03. – 2018. 02. 24.  

Urbán Jánosné szül: Pető Ilona Veronika, 1932. 04. 17. – 2018.03. 18.  

Hájas Jánosné szül: Kovács Katalin, 1930. 04. 22. – 2018. 04. 30.  

Varga Béláné szül: Tolnai Zsuzsanna, 1950. 02. 17. – 2018. 05. 11. 

Sóvágó Lajos 1956. 03. 04. – 2018. 05. 12.  

Deli Ferenc 1935. 07. 04. – 2018. 05. 13.  

Tóth Tihamér József 1955. 12. 18. – 2018. 05. 14.  

 KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Gondos Máté. 

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Kenderesi Ilona, 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 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk  

Hájas Jánosné 
szül.:Kovács Katalin 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, együttérzésünkben gyászunkban támogattak 

és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 


