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Önkormányzati hírek 
Szüreti felvonulás Kunbaracson 

Egy év kényszerpihenő után, augusztus 28-án 
ismét megrendezésre került a falu legnagyobb 
éves rendezvénye, a Hagyományőrző Szüreti 
Mulatság. A 13:30-kor induló lovas felvonulás 
a jól bevált útvonalat követte. Az útvonalon 
létesített megállóknál a szüreti táncok mellett, 
a vendéglátóknak hála enni és innivaló várta a 
résztvevőket. 17-óra körül érkezett meg a 
menet a faluházhoz, ahol név szerint 
köszöntötték a résztvevő fogatosokat, 
lovasokat. Ezt követte a kunbaracsi újszülöttek 
polgárrá fogadása, illetve a Langaléta 
Garabonciások gólyalábas programja, ami a 
jelenlévők között nagy sikert aratott. Az estét 

tombolasorsolás, és jó hangulatú utcabál zárta, amire szükség is volt, hiszen a járvány kitörése óta 
nagyobb tömegeket megmozgató rendezvény a faluban nem kerülhetett megtartásra. 

Köszönjük mindazok önzetlen segítségét, akik felajánlásuk és munkájuk által segítették a szüreti 
mulatság megvalósulását és lebonyolítását. 

Aktuális fejlesztések, fejlesztési lehetőségek 

A ravatalozó felújítása befejeződött, melynek során új 
tetőszerkezetet és elő tetőt kapott az épület.  
A játszótéren felépített sportpark kialakítása is a 
végéhez közeledik, jelenleg az önkormányzat a 
támogatás utolsó részletének folyósítását várja. Az 
összegből még két napelemes kandeláber, valamint 
ütéscsillapító burkolat kerül telepítésre.  Az egész 
létesítmény 4.7 millió forintba került, amiből az 
önkormányzati önerő 700 ezer Ft. A street fitness 
eszközök 150 m2-es területen kerültek kihelyezésre. 
Célzottan felnőttek, fiatalok igényeit hivatottak 
kielégíteni, de felügyelettel gyermekek is 
használhatják. 
Továbbra is tervben van egy kemence és kültéri konyha kialakítása a Faluház mellett, amelyre az 
önkormányzat a Leader Programban 3 millió Ft-ot nyert el. A munkálatok megkezdése már 
folyamatban van. 
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Településünk közútjainak állapotában némi enyhülést jelent a Magyar Falu Programban elnyert 8.4 
millió Ft, amelyből a Petőfi Sándor utca 200 méteres szakasza kerülhet felújításra a közeljövőben. 

A pandémia után a közösségi élet fellendítésére 1 
millió Ft-ot nyert a község, ami a mikulás ünnepség 
és a tavaszi falumajális költségeit fogja fedezni. Az 
összegből padok, asztalok, székek is beszerzésre 
kerülnek, amelyek a jövőbeli rendezvényeken is 
nagy segítséget tudnak jelenteni. 

Megújításra kerül a település csapadék-víz 
elvezető rendszere is, több mint 70 millió Ft-ból, 
amelyet a megyei Terület- és Településfejlesztés 
Operatív Program keretén belül nyertünk el. Az 
összegből zárt esővíz elvezetők, illetve nyílt 
vízelvezető árkok kerülnek kialakításra, ezzel is 

hozzájárulva a rendezett településkép létrejöttéhez. 

 

Falunk a településfásítási programban 
Kunbaracs a 2021-es programban 30 facsemetére adta le igénylését, ami pozitív elbírálásban részesült. 
A csemeték 2022-tavaszán közösségi összefogással kerülnek kiültetésre. Az ültetéshez szolgáló 
eszközöket a program tartalmazza, így a támasztó karót, favédő rácsot, illetve a mulcsot sem kell 
megvásárolni. A program célja, hogy népszerűsítse a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési 
támogatásait és javítsa a települések környezeti állapotát. 
Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két 
évben az Országfásítási Programmal adott új lendületet az agrártárca. A magyar erdőgazdálkodók 
munkájának eredménye több mint 2 millió hektár erdő, az ország területének több mint egyötöde. 
Ezek az erdők a társadalmat szolgálják, hiszen biztosítják az ország faellátását, tulajdonosaiknak 
megélhetést jelentenek, megőrzik a természetes és egészséges környezetet, védenek a klímaváltozás 
hatásai ellen, valamint egészséges kikapcsolódásra adnak lehetőséget. 

Felhívás 
Településünkön az utóbbi időben megnövekedett a kóbor kutyák száma, ami sok kellemetlenséggel jár 
az utcán közlekedők számára. Nem egy esetben a kóbor kutyák mások bekerített udvarába is bejutnak, 
ezzel balesetveszélyes helyzeteket teremtve. Kérjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy figyeljenek oda 
jobban házikedvenceikre, előzzék meg azok kiszökését, hiszen minden károkozás őket terheli.  
 

Házhoz menő ingyenes lomtalanítás! 
Felhívjük a tisztelt lakosság figyelmét, egy sokak által nem ismert lehetőségre, miszerint évente (jan. – 
dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) lomtalanítás igényelhető, melyet 
házhoz menő rendszerben végeznek el. Az ingyenes szolgáltatás az 53/500-152 (2. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. A szolgáltatást a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

 
 
 
 

A készülő sportparkban a gumi talajburkolat lehelyezéséig, tartózkodni 

TILOS, azt használni balesetveszélyes! 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az aktuális törvényi előírásoknak eleget 

téve tartózkodjanak a kerti hulladék és az avar elégetésétől, ami 2021 

január 1-óta TILOS. Az összegyűlt hulladékot vitessék el, vagy 

komposztálják. Megértésüket köszönjük. 
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Felhívás nevelőszülői státuszra! 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői státuszokat hirdetett meg a 
szakma iránt elhivatottságot érző fiatalok részére. 

Magyarországon jelenleg mintegy 23 ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból elvesztette a saját 
családját. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere ma már a nagylétszámú intézetek helyett 
szeretetteljes, elfogadó légkört igyekszik biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik átélték ezt a traumát. 
Ők a nevelőszülők, akik készek a saját otthonukba fogadni a családjukból kiemelt gyermekeket. A 
nevelőszülő átmeneti segítséget nyújt, hiszen a cél az, hogy a gondozott gyermekek sorsa 
megnyugtatóan rendeződjön. Ami azt jelenti, hogy a gyermek vagy visszakerül vérszerinti családjába, 
vagy új családra lel, örökbefogadás révén. 

Ön akkor lehet nevelőszülő, ha 
-büntetlen előéletű férfi vagy nő, családi állapottól függetlenül 

-24. életévét betöltötte 
-a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel idősebb 

-személyisége és egészségi állapota alapján alkalmas az elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének 
biztosítására 

-lakhatási körülményei alapján alkalmas nevelt gyerek(ek) elhelyezésére: gyerekenként legalább 6 nm 
területű szoba áll rendelkezésre az ingatlanban. (Bérelt ingatlan esetén hozzájárulást kell kérni a 

tulajdonostól) 
-hajlandó a felkészítő tanfolyam elvégzésére. 

Ha nevelőszülő leszek számíthatok, a 
-nevelőszülői tanácsadóra, aki segíti a nevelőszülőt és családját nevelési kérdésekben, támogatják a 
felmerülő nehéz helyzetekben. A nevelőszülői tanácsadók feladata a gyermekek ellátásának és a 
gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzése is. 
-pszichológusokra, akik szükség szerint egyénileg támogatják a nevelőszülőt vagy a nála nevelkedő 
gyerekeket. 
-gyógypedagógusokra, akik speciális igényű gyermekeink számára, terápiás fejlesztéseket biztosítanak. 
-pasztorációs csoport munkatársaira, akik a lelki támogatásban képesek segítséget nyújtani 
gyermeknek és felnőttnek egyaránt. 
-élménypedagógusokra, edzőkre, akik élményekkel illetve a sportolás lehetőségével segítik a 
gyermekek fejlődését - térítésmentesen. 
-nevelőszülő-társak tapasztalatára, szervezetünkben ugyanis összetartó közösségre is talál: a megélt 
élmények megosztása egymással hatalmas segítség, ezért rendszeres összejöveteleket és nevelőszülői 
programokat szervezünk. 
-gyermekvédelmi gyámra, aki bár nem a szervezetünk alkalmazottja, a nevelőszülővel együttműködve 
támogatja a gyermek fejlődését. 

Aki elhivatottságot érez a munkára, a +36/20 920-3716-os telefonszámon jelentkezhet. 

Naprózsa citerazenekar 
Nemcsak Kunbaracson volt híres a 2003-ban alakult Kökény citerazenekar, akiknek tagságát az akkor 
még működő helyi iskola diákjai adták. A zenekar már évek óta feloszlott, de a tavalyi évben Naprózsa 
néven újra megalakult. Vezetője a korábbi zenekar egyik tagja, Lendér-Ribár Andrea, aki minden héten 
tart citeraórát a Faluházban. 
Elsősorban népdalcsokrokat tanulunk, később pedig egy-két modern, könnyűzenei darabbal is 
színesítjük majd a palettánkat. 
Pályázati forrásból sikerült fedezni a kiváló minőségű, új hangszerek árát és további pályázatokból 
igyekszünk majd fellépő ruhákat, hangszertokokat is csináltatni majd. 
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A citera különleges, népi hangszer, melyet 
egyre kevesebben használnak és kezd igazi 
kuriózummá válni. Hasonlóan az elődjéhez, ez 
az új zenekar is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
megismerjék a falunkat, hogy a helyi 
rendezvényeken ne csak meghívott előadók 
vegyenek részt.  
Várjuk a lelkes kunbaracsi gyerekek és felnőttek 
jelentkezését a zenekarba, amely eddig három 
taggal működik. Az adventi időszakban már 
bemutatkozunk a 3. adventi gyertyagyújtás 
után, december 12-én és a kunbaracsi 
templomban december 24-én. 
További információ és jelentkezés személyesen 
a könyvtárban, a könyvtár elérhetőségein vagy 
a + 36 30 542 8135-ös telefonszámon. 

Kenderesi Ilona 

 
 
 

 

 

 

 

Vidám műhelymunkák és kincskereső kirándulások 

Október hónapban megalakulása óta már a 18. alkalommal főzünk közösen a Kunbaracsi 
Egészségklubban. Az alapvetően nem vegetárius csapatunk számára húsmentes receptekkel 
kísérletezünk. A cél egyrészt egészséges, kevésbé hétköznapi, de azért számunkra is könnyen 
beszerezhető alapanyagok megismerése, másrészt a kertünkben is megtermő – olykor dömpingszerű 
– zöldségek kreatív felhasználása. Így került sor egy-egy teljes menüsor elkészítésére céklából, 
sütőtökből és legutóbb cukkíniből is. 

Nem elhanyagolható az 
sem, hogy nem csak 
kunbaracsiak a tagjai a 
klubnak, érkeznek más 
településekről is lelkes 
szakácsok, férfiak és 
hölgyek, idősebbek és 
fiatalabbak minden 
korosztályból – a 
totyogó babáktól a 

nagypapákig. 
Beszélgetünk, főzünk, 
tanulunk, majd leülünk 
a hosszú, terített asztal 
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mellé és jóízűen elfogyasztjuk munkánk gyümölcsét. 

Az elmúlt évben kialakult vírushelyzetben ugyan szüneteltek a klubfoglalkozások, de ősszel újra indult 
a konyha, sőt októberben egyedülálló módon kéthetente találkoztunk. 

Igazi csemegének számított a „Mediterrán Kunság sorozatunk”, ahol a spanyol, a görög és az olasz 
konyha jellegzetes ízvilágát idéztük meg. 

november 5. – Karácsonyi menüsor: vegetárius „halászlé” / Hamis székelykáposzta / Narancsos 
répatorta 

december 10. – Újévi menüsor: Paradicsomos vöröslencse-krémleves / Fűszeres sült lencsegolyók / 
Közel-keleti fűszeres párolt lencse / Rouge et noir lencsesaláta / Habos-mákos sütemény 

A tervezett menük változhatnak. 

Bejelentkezés minden esetben szükséges a könyvtár és a Két Madár Műhely elérhetőségein, illetve a + 
36 70 432 03-as telefonszámon. Részvételi díj: 1000 Ft, ami tartalmazza az alapanyag költségeket. A 
megmaradt ételeket haza is lehet vinni. Ehhez mindenki hozzon magának megfelelő dobozokat. 

Kunbaracsnak nincsenek több szász éve fennálló építészeti emlékei, ugyanakkor hihetetlenül gazdag 
és értékes élővilággal rendelkezik, amely olyan kincs, amelynek megőrzése közös feladatunk kell, hogy 
legyen. Természeti környezetünk megismerését tűzte ki célul a Két Madár Műhely Egyesület is. Több, 
mint egy éve kezdődött a „108 lépés Kunbaracson” projektünk is, ahol képi formában mutatjuk be a 
környező vidék tájait és elsősorban növényvilágán. Az egyesület facebook oldalán havi bontásban 
megtekinthetőek a képek. 

https://www.facebook.com/KetMadarMuhely 

A tavaly ősszel Maggyűjtő kirándulást terveztünk a „Kunbaracsi Kincseskamra” programsorozat 
keretében, idén nyáron Kunbaracs virágoskertjét néztük meg közösen. Lelkes túrázókat, Kunbaracsot 
jobban megismerni vágyókat várjuk őszi túráinkra. 

Nagy sikerrel zajlott október 23-án a kunbaracsi „Gombavadászat”, ahol a Lajosmizsei Gombász Klub 
nagy számban képviseltette magát. A több településről érkező túrázók szakértő segítséget kaptak a 
Homokhátság gombáinak megismerésében különös tekintettel a mérgező, illetve a védett fajokra. 

Egyetlen közös kirándulást tervezünk még idén, november 20-án – ha az időjárás engedi. Várjuk vissza 
a lelkes gomba rajongókat és azokat is, akik még szeretnének tobozt, makkot és különböző 
terményeket gyűjteni az adventi koszorúhoz. 

A Kunbaracsi Kincseskamra és Egészségklub programjait Kunbaracs Község Önkormányzata, a 
Kunbaracsi Kulturális Egyesület, a Két Madár Műhely mellett a Hírös Agóra is támogatta. Köszönjünk a 
segítségüket! 

A Két Madár Műhely szervezésében jövőre is folytatódnak majd a Kunbaracsi Egészségklub 
élményfőzései havonta egy alkalommal, és a 108 lépés Kunbaracson programhoz is lehet csatlakozni. 

Kenderesi Ilona 

Plébánia hírei 
Plébániánk a karácsonyi ajándékozáshoz dobozokat, ajándékos tasakokat, stb… gyűjt. Minden olyan 
doboz megfelelő, amibe ajándékokat lehet rakni. A templomban folyamatosan várunk mindenkit, 
akik szeretnének az itt lévő ruhák és egyéb tárgyak közül válogatni. Minden ingyen elvihető, a dolgok 
folyamatosan frissülnek. Szentmisék a szokásos rendben, minden héten vasárnap 11:30-kor kerülnek 
megtartásra. 

Hunyadfi Anikó  
Sekrestyés 
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Programok Adventre 
Idén, az elmúlt évek hagyományához hűen, ismét megrendezésre kerülnek az adventi gyertyagyújtások 
a községháza elött.  Minden gyertyagyújtás után adventi vásár, illetve forró tea várja az érdeklődőket 
a faluházban. Mindazok, akiknek eladó portékájuk van, jelentkezhetnek a vásárra Hegedűs Lászlónénál. 
Az összejövetelek vasárnaponként kerülnek megtartásra. 

Programok: 

I. Gyertyagyújtás: November 28-án 16.00-órakor . A gyertyát meggyújtja és megosztja adventi 
gondolatait: dr. Kenyeresné Téglási Anna református lelkipásztor. 

II. Gyertyagyújtás: December 5-én 16.00-órakor. A gyertyát meggyújtja és megemlékezik: a Kunbaracsi 
Nyugdíjas Klub. 

III. Gyertyagyújtás: December 12-én 16.00-órakor. A gyertyát meggyújtják, és ünnepi műsort adnak 
elő: a kunbaracsi óvodások. Fellép a Naprózsa citerazenekar, amit karácsonyi jótékonysági vásár követ 
a faluházban az óvodás korú gyermekek javára. 

IV. Gyertyagyújtás: December 19-én 16.00-órakor. A gyertyát meggyújtja és megosztja adventi 
gondolatait: Földi Tibor római katolikus plébános 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Született: 

Oleácsik Nándor szül: Kecskemét, 2021.05.06. an: Horváth Krisztina 

Simon Dorka  szül.: Kistarcsa, 2021. 05. 23. an.: Kovács Viktória 

Nana Lotti szül.: Kecskemét, 2021. 06.26. an.: Osváth Fanni 

Tinu Emenuella Evelin szül.: Kecskemét, 2021. 06.29. an.: Lévai Erzsébet 

Hegedűs Diána Maja szül:: Kecskemét, 2021.08.11. an.: Kalán Éva 

Deli Ferenc szül.: Kecskemét, 2021.08.15. an.: Koré Hajnal 

Kanalas Zsolt szül.: Kecskemét, 2021. 08.26. an.: Jónás Bianka 

Márkus Balázs szül.: Kecskemét, 2021. 10. 25. an.: Plattner Anita 
 

Elhunyt: 

Ordasi Sándor                  1935. 07. 20. – 2021.05.27. 

Tóth Ferenc Miklós         1948.07.24. – 2021.06.17. 

Hegedűs János Mátyásné   1943.02.21. – 2021.09.03. 

Jámbor József              1953.08.08. - 2021.09.04. 

György Terézia               1947.01.09. – 2021.09.18. 

 
KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Hegedűs Lászlóné alpolgármester. Szerkesztő: 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 

 

December 12-én Jótékonysági vásár kerül megtartása a kunbaracsi óvodás gyermekek javára. 

A 16.00-órai gyertyagyújtás után a faluházban várnak minden érdeklődőt a szervezők! 

Búcsúzunk Tóth 

Ferenctől, aki hosszan 

tartó betegség után 2021. 

június 17-én, életének 73. 

évében elhunyt. 

Településünk 

polgármestereként 1998-

től haláláig szolgálta a 

falu lakosságát. 

Kunbaracs Község 

Önkormányzata saját 

halottjának tekinti. 

Emlékét szívünkben 

őrizzük. 

Falumikulás 
Mikulás váró műsor Anikó Mesekuckójának közreműködésével 

Az ajándék és Mikulás várást hangulatossá teszi Gödény Anikó interaktív zenei 

műsora. A program a művelődési ház melletti kültéri, fedett közösségi térben 

kerül megtartásra, ezért kérjük a kedves gyermekeket és családtagjaikat, 

öltözzenek a kinti időjárásnak megfelelően. 

Időpont: December 5-én 15.00-órai kezdettel 

 


