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Önkormányzati hírek 
 
 

A Képviselő-testület 2020. március 19-i ülésén alpolgármestert választott saját tagjai közül,  

Hegedűs Lászlóné személyében.  

Településünkön két alpolgármester került megválasztásra, akik a polgármester irányításával társadalmi 

megbízatásban végzik munkájukat. A külsős alpolgármester Márkus Balázs Csaba. 

Kunbaracs Község idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját 

(Az Országos Községi Törzskönyvbizottság az 

Oklevéltár véleménye alapján 1950. november 

10-én Kunbaracs néven vette nyilvántartásba.) 

A készülő ünnepségre szeretettel várjuk azokat 

a kunbaracsiakat,(baracspusztaiakat ), akik már 

nem Kunbaracson élnek, de kötődnek 

szülőfalujukhoz s szívesen hazalátogatnának e 

jeles nap alkalmából. 

Kérjük Önöket, értesítsék családtagjaikat, 

ismerőseiket ! 

Ha tudomásuk van olyan Kunbaracsról 

elszármazott személyről, aki szívesen eljönne a 

rendezvényünkre, vagy szívesen meghívna 

ilyen személyt, a jelentkezéseket, névvel, 

címmel, elérhetőséggel (telefonszám, 

postacím,e-mail cím) kérjük, hogy juttassák el 

az önkormányzati hivatalba, vagy 

elektronikusan a polgarmester@kunbaracs.hu 

címre.

 

A részvétel REGISZTRÁCIÓHOZ kötött! 

Jelentkezési határidő: 2020. június 30. 

A Művelődési Ház korlátozott befogadóképessége miatt, az előre regisztrált elszármazott 

vendéget/ vendégeket tudjuk fogadni a rendezvényre.Regisztrációt követően küldjük ki a részletes 

programot és a meghívót. Szállás szervezésében is szívesen segítünk. 
 

 

További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet: 

Önkormányzati Hivatal: 06 76 545-128 

Üdvözlettel: Tóth Ferenc polgármester 

Tisztelt Kunbaracsi Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által 

világjárvánnyá nyilvánított koronavírus 

fertőzések miatti veszélyhelyzetre tekintettel 

2020. március 16. napjától a Ladánybenei 

Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi 

Kirendeltségénél az ügyfelek személyes 

fogadása- az alábbi kivétellel- határozatlan 

időtartamig szünetel. 

Haláleset anyakönyvezése ügyében előzetes 

telefonos egyeztetést követően fogadjuk az 

ügyfeleket. Érdeklődni az alábbi 

telefonszámom lehet: 06-76/545-128  Lőrincz 

Edit jegyző 

Kérjük, hogy beadványaikat postai úton vagy 

elektronikus úton szíveskedjenek benyújtani. 

Telefonos elérhetőség: 06-76/545-128, vagy 

06-30/542-88-15 
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Elektronikus elérhetőségek: 

Tóth Ferenc polgármester- polgarmester@kunbaracs.hu  

Hegedűs Lászlőné alpolgármester-alpolgarmester@kunbaracs.hu 

Lőrincz Edit jegyző-anyakönyvvezető- jegyzo@kunbaracs.hu 

Hardi Éva pénzügy-szoc. ügyek- penzugy@kunbaracs.hu 

Vértesyné Dr. Klier Irén gazdalkodás- gazd@kunbaracs.hu 

Koller Dávid adóügyek- ado@kunbaracs.hu ; ado@ladanybene.hu 

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségénél a munkavégzés –ettől 

függetlenül-zavartalanul működik. 

Kunbaracs, 2020. március 15. 

Lőrincz Edit 

                                                                                                  jegyző 

Kültéri konyha és kemence épül a faluban 

Egy régi álom válik valóra a településen. A 

Vidékfejlesztési Program keretén belül 

2.996.772 Ft-ot nyert el a község. A projekt 

teljes költsége 3.529.409 Ft, amiből az önerő 

532.637 Ft-ot tesz ki. A komplex látványfőző 

konyha kialakítása a már meglévő, Faluház 

mellett található szaletli mellett kerül 

felépítésre. Kemence, takaréktűzhely, grillező-

bográcsozó, külső bográcsozó és egy gránit pult 

fogja a jövőben még színvonalasabbá tenni a 

falusi rendezvények megtartását, illetve ad 

lehetőséget új típusú közösségi rendezvények 

leszervezéséhez.

 

Tisztelt kunbaracsi lakosok, kedves Faluközösség! 

A koronavírus-járvány (COVID-19) 

mindannyiunk számára új és kihívást jelentő 

probléma. Jelenlegi cikkemben ezért 

rendhagyóan ezen kérdésen túl nem is 

foglalkozom semmilyen más témával, hisz 

mindannyiunk számára elsődleges feladatnak 

kell lennie a fertőzés elleni védekezés, annak 

megelőzése, a szűkebb és tágabb 

környezetünkben élő rászorultak segítése. 

A megelőzés érdekében tett aktuális 

intézkedések, kapcsolódó hiteles információk a 

közösségi portálokon, televízóból, rádióból, 

egyéb kommunikációs csatornákon 

folyamatosan frissülve elérhetőek (jó 

közelítéssel a csapból is ez folyik), kérem, 

ezeket mindenki kísérje figyelemmel és 

felelősen gondolkodó emberként tartsa be az ott 

megfogalmazott szabályokat és ajánlásokat. 

A vírus ezekben a napokban éri el a tömeges 

megbetegedések stádiumát, ma már mindenki 

potenciális vírushordozó lehet. A tudományos 

és szakmai fórumok alapján a vírus az idősebb 

korosztály, ill. a krónikus 

megbetegedéssel/megbetegedésekkel küzdő, 

legyengült immunrendszerű betegek számára 

rejti a legnagyobb veszélyt, számukra jár a 

legsúlyosabb következményekkel. Különösen 

óvjuk tehát őket, vigyázzunk rájuk, és külön 

kérem minden idős/beteg lakótársamat, ők is 

különösen vigyázzanak magukra, tartsuk be az 

óvó rendszabályokat! Szeretetünket mutassuk 

most ki szavakkal, hogy később legyen kit 

megölelnünk! 

Aranyosi Ervin: A nagyszülők szeretete 

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet! 

Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. 

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, 

felnőttnek már igazából Ő sem akar látszani. 

Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka, 

gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. 

Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít, 

s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait. 

Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni nem lehet. 

Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy SZERETET! 
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Végezetül – a teljesség igénye nélkül – 

köszönetemet fejezem ki mindazoknak az 

egészségügyi dolgozóknak, kereskedőknek, 

gépkocsivezetőknek, pékeknek, közszférában, 

energetika területén dolgozóknak és mindenki 

másnak, aki áldozatos munkájával hozzájárul 

ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetet nagyobb 

ellátási nehézségek nélkül és a lehető 

legkevesebb – a szó szoros és átvitt értelmében 

vett – áldozattal át tudjuk vészelni.   

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk egymásra! 

Amennyiben bármiben tudok segíteni, az alábbi 

elérhetőségeken várom megkeresésüket. 

Tisztelettel: 

Farkas József 

önkormányzati képviselő 

farkasquick@gmail.com  

+36 30 374 0331    

Befejeződött a buszmegállók szélmentesítése 

Februárban elkészültünk a belterületi buszmegállók 

szélmentesítésével, az oldalsó fémkeretek az átlátszó polikarbonát 

táblákkal együtt felszerelésre kerültek a megállóhelyek mindkét 

oldalára. A keretek legyártását köszönjük az S-Faber Kft. 

munkatársainak (Sipos József, Sági Dénes, Alt Róbert), hiszen a 

munkadíjat nem, csak az anyagköltséget kell majd kifizetni. A festetés 

költségét és a szállítást köszönjük Lázár Istvánnak. A polikarbonát 

táblákat Farkas József ajánlotta fel. Az összeszerelésben és a 

felszerelésben nyújtott segítséget köszönjük Sági Dénesnek, Kaszab 

Andrásnak és Szabó Jánosnak. A buszmegállóknál lévő 

munkálatokhoz az áramot biztosították: Kis Roland, Alt Benjámin és 

Pruszkainé Erzsike néni, hálásak vagyunk érte. 

Továbbá mindenkinek köszönetet mondok, aki bármilyen formában is 

hozzájárult a buszmegállók szélmentesítéséhez! 

A pénzügyi beszámolót a számlák beérkezése után fogom közzétenni, 

a fedezetet a korábbi évek közösségi vasgyűjtéseiből befolyt összeg 

nyújtja. 

Kigyósi Krisztián 

Óvodai hírek 

2019 decemberében mindkét adventi hétvégén 

34.000 ft-ot adományoztak a jótevő lakosok az 

óvodának, melyért cserébe jelképes adventi 

ajándékokat kaptak. Mindemellett egyéni 

felajánlások is érkeztek 7000 ft értékben. A 

bevétel egy részéből játékokat vásároltunk az 

óvodának karácsonyra, a nagyobbik részéből 

pedig a gyermeknapi rendezvényt kívánjuk még 

színvonalasabbá tenni.  

 

A gyermeknapi rendezvényre terveink szerint 

2020. június 3-án szerdán kerül sor, mely 

eseményre minden Kunbaracson élő gyermeket 

(6 éves korig) szeretettel várunk! 

(Kedvcsinálóként: két légvár, arcfestés, óriás 

buborékfújás, zene és móka vár minden óvodás 

korú gyermekre!)  

A Mikulás „menetrend szerint” érkezett az 

óvodába, a gyermekek ezúttal is nagyon örültek 

neki, narancslével és ropival kínálták, hiszen 

ezek a kedvencei. 

Az idősek napi ünnepségre 2019. december 13-

án került sor. Az idei műsoron az óvodások 

nagy sikert arattak, rengeteg dicséretet 

zsebeltek be, ami nem csoda, hiszen minden 

középső- és nagycsoportos gyermek verssel 

készült. Mindemellett mókás, vicces dalokat 

énekeltek el, melyeket illusztráltak is.  

Másnap az Adventi gyertyagyújtásra került sor. 

Az óvodások három adventi dalt énekeltek el, 

majd a falu adventi koszorúján Schaáf Rebeka 

nagycsoportos óvodás gyújtotta meg a gyertyát.   
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Karácsonykor a fejlesztő játékok mellett szórakoztató 

játékokat is kapott az óvoda. A felajánlást köszönjük 

szépen Némethné Káldi Szandrának, aki nem kevés időt és 

energiát fektetett a gyermekek 

boldogságába! Kaptunk sok-sok könyvet Lendér-Ribár 

Andreától, valamint tisztasági és vizuális eszközök 

hozzájárulást, melyeket szeretnénk ezúton megköszönni. 

A téli ünnepkört 2020-ban is a farsang zárta le. A farsangi 

bál megrendezésére idén is hamvazószerda előtti utolsó 

szombaton került sor. A gyerekek, ha lehet még 

színvonalasabb műsorral készültek, melyre rengeteget 

gyakoroltak. A szokásos vicces versek és kikiáltók mellett 

újra koreografált bevonulás, népi gyermekjátékok és 

néptánc tette még színesebbé a műsort. Különlegességként 

ezúttal kiscsoportos gyermekek is mondtak verset.  

Örömmel töltött el minket, hogy két óvodás gyermek is 

díjazott lehetett. A bál bevételéből az óvoda udvarán lévő 

hintát szeretnénk lecserélni, mert a jelenlegi már nem 

használható biztonságosan. Ezen felül egy láncos 

függőhidat kívánunk beszerezni, mely fejlesztené az 

óvodás korú gyermekek egyensúlyérzékét. Mindezen 

munkák kivitelezése várhatóan gyermeknapra valósul 

meg. 

2020. március 11-én eleget téve a Kormány javaslatának úgy döntöttünk, a március 15.-i megemlékezést 

zártkörűvé tesszük. A gyermekek természetesen a terveknek megfelelően elmondták a megtanult 

verseket, közösen elénekeltük a sokat gyakorolt dalokat, majd elhelyeztük a kézzel készített jelképeinket 

az Önkormányzat épülete előtt felállított emlékműnél. Március 16-án a kialakult helyzetre való 

tekintettel nagytakarítás és fertőtlenítés vette kezdetét az intézményben amellett, hogy kiscsoportos 

gyermekfelügyeletet biztosítunk az arra rászoruló szülők gyermekeinek.  

Menczel Dóra 

Plébánia hírei 

Tájékoztatjuk a tisztelt híveket, hogy a templom 

a járvány időtartama alatt zárva tart, így a 

szentmisék nem kerülnek megtartásra. 

Értelemszerűen így a húsvétra tervezett, 

gyermekeknek szóló tojáskereső programunk is 

törlésre kerül. Bármiféle változás történik, azt a 

hirdető táblánkon közzé tesszük. A temetéssel 

és minden más családi eseménnyel kapcsolatos 

ügyben Földi Tibor atyával (tel.:06 30/ 662-

4408) kell személyesen egyeztetni.  Illetve 

kereshetik Hunyadfi Anikó   (tel.:06 76/ 467-

170 )sekrestyést is. 

A Nyugdíjas klub hírei 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 

nyugdíjas klub összejövetelei a járványhelyzet 

végéig nem kerülnek megtartásra. Mindenkinek 

felhívjuk a figyelmét arra, hogy vegye 

komolyan a kormány kérését, és maradjon 

otthon! Jön a tavasz, élvezhetjük otthon a 

napsütést. Nemsokára jönnek a fecskék, lehet a 

madarak csicsergését hallgatni, illetve közeleg a 

húsvét, lehet rá készülni. 

 

 

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Könyvtár, Információs és 

Közösségi Tér, valamint a DJP-pont a járványügyi helyzet végéig ZÁRVA tart.  

A változásokról a könyvtár ajtajára kihelyezett információs lapokon, illetve a könyvtár 

facebookos oldalán tájékozódhatnak. A facebookos oldalon igyekszünk meghatározott 

időközönként érdekes online olvasnivalókat, internetes újságtárakat, internetes fejtörőket és 

játékokat közzé tenni, tehát érdemes böngészni az oldalunkat. Megkeresésüket 

elektronikusan email címünkön fogadjuk: kunbaracsikonyvtar@kunbaracs.hu 
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A Homokgyöngye Kertészet hírei 

Felhívjuk a Tisztelt kunbaracsi lakosság 

figyelmét, hogy a járványhelyzettől függetlenül 

a kertészet továbbra is üzemel. Igyekszünk 

ebben az évben is jó minőségű terményekkel 

ellátni vásárlóinkat. Április közepétől 

várhatóan vásárolható lesz a kertészetben 

hónapos retek, újhagyma, és saláta is. Az 

egynyári virágok közül 2.000 db begónia 

érkezik április 15-én. Valamint 2.000 db vinka 

és egyéb egynyári növény kerül beszerzésre. 

Május elejére várható a 300 db pecsenyecsirke 

leszállítása is, amiket hízlalás után értékesítünk. 

Az aktuális kínálatunkkal kapcsolatban 

Hegedűs Lászlónénál tudnak érdeklődni a +36 

30/542-8135-ös telefonszámon. A faluház 

zárvatartása miatt a személyes érdeklődést 

legyenek szívesek mellőzni. 

A szezon során többek között paprika, 

paradicsom, zöldség, sárgarépa, vörös és lila 

hagyma, burgonya, eper, zöldbab, cukkini, 

sütőtök, zöldborsó is eladásra fog kerülni 

kertészetünkből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védekezzünk a Covid-19, népszerű nevén Korona vírus  

fertőzése ellen! 

Mivel tehetünk legtöbbet egészségünk 

megőrzése érdekében? Sokan kérdezik ezt 

most a járvány kellős közepén. A védekezés 

viszont nem is olyan nehéz mint 

gondolnánk, csak nagy odafigyelést követel 

meg. Fontos, hogy bevásárláskor, más 

személyek társaságában tartsuk meg a 2 

méteres távolságot, és hordjunk maszkot, 

illetve másokat is biztassunk erre. Soha ne 

nyúljunk a szemünkhöz, orrunkhoz, 

szánkhoz, olyan kézzel, amivel előtte 

mások által is fogdosott tárgyakat fogtunk 

meg. Pl kilincs, pénz, bevásárló kocsi, autó 

kormánya, stb… Ezek használata után 

mindig mossunk jól alaposan kezet (a 

szappan tökéletesen megfelel a célnak). 

Hiába van rajtunk maszk, ha előtte külsejét 

belsejét olyan kézzel fogdossuk össze, 

amivel előtte mások által fogott tárgyakat 

érintettünk. Ebben az esetben a maszk 

inkább a fertőzésünkhöz, mint a 

védelmünkhöz fog hozzá segíteni minket. 

Mindig a pántját érintsük csupán! Ezzel 

együtt a belső védekezésre is nagyban oda 

kell figyelnünk. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy testünk megfelelő vitaminpótlását 

biztosítjuk. Az A (pl. répában), C (paprika, 

hagyma), E (növényi olajokban) vitamin 

A CBA házhoz szállítja a megrendelt élelmiszereket! 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a 

kerekegyházi CBA üzlet kérés esetén házhoz szállítja termékeit! A kiszállítás nem rögtön 

történik meg, több megrendelést várnak össze, amit aztán egyben szállítanak ki a 

településre. Rendeléseket a következő telefonszámon lehet leadni: 06 76/545-075. 

 

A helyi kisbolt kiszállítja a termékeit! 

A jelenlegi járvány helyzetre tekintettel a helyi élelmiszer bolt tulajdonosa, Kiss Pál 

Józsefné felveszi a rendeléseket és igény szerint vállalja a házhoz szállítást is a belterületen. 

Telefonszáma: 06 30 831 0470 

Külterületi lakosságot továbbra is a mozgóbolt látja el. 

 

Maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra! 
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pótlása nagyon lényeges. Tartózkodjunk 

sokat a jó levegőn, napozzunk ahogy jobbra 

fordul az idő, mert a D vitamin megléte is 

kiemelt fontosságú. Valamint ami talán a 

legfontosabb, ne idegeskedjünk, ne 

pánikoljunk. Ezt megelőzendő ne 

csüngjünk a híreken napi sok órát. Kössük 

le magunkat hasznos és értelmes dolgokkal, 

amilyen például a kertészkedés, ha van rá 

lehetőségünk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anyakönyvi hírek 
Született: 

Turupuli Alex, Kecskemét, 2019.12.04. an.: Jóri Ágnes 

Brinkusz Mira Róza, Kecskemét, 2019.12.23. an.: Ordasi Rózsa 

Márkus Petra, Kecskemét, 2020.01.08. an.: Plattner Anita 

Ugró Léna, Kecskemét, 2020.02.16. an.: Asztalos Nikolett Gréta 
 

Elhunyt: 

Taskó Gyuláné, 1928.12.01.-2019.12.24. 

Szarka Józsefné, 1938.08.13.-2020.01.05. 

Pruszkai István, 1932.09.16.-2020.01.20. 

Alt Györgyné, 1949.11.26.-2020.02.08. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Pruszkai István temetésén 

megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család 
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