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Önkormányzati hírek
Vízelvezető hálózat fejlesztése
Kunbaracs község önkormányzata 2021
februárjában pályázatot nyújtott be a TOP2.1.3-16
települési
környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések című pályázati
felhívásra bruttó 72.847.229 Ft támogatási
összegre A projekt címe: Kunbaracs község
belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat
fejlesztése, rekonstrukciója.
Az önkormányzat konzorciumot hozott létre a
projekt megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-

vel. A pályázat elbírálását a közeljövőben
várjuk, aminek pozitív elbírálása után az
alábbi utcák vízelvezető csatornáinak,
árkainak teljes rekonstrukciója, fejlesztése
történhet meg:
Dózsa György u.; Kölcsey u.; Petőfi Sándor u.;
József Attila u.; Kossuth Lajos u.; Zrínyi
Miklós u.
A munkálatok megkezdése esetén a megjelölt
utcákban, a házak utcafrontján gépi munkálatok
várhatóak, megértésüket köszönjük!

Gyarapodik faluközösségünk
2011-óta tendenciózusan növekszik községünk
lakosságszáma, ami egyrészt köszönhető a
falusi CSOK-nak, illetve annak, hogy
településünk egyre népszerűbb a beköltözők
tekintetében, Kecskeméthez való közelsége
okán is. 2011-ben 613 fő, míg 2021 januárjában

a folyamatos lakosságszám emelkedésnek
köszönhetően 676 fő élt településünkön.
Az ide költözőknek köszönjük, hogy minket
választottak új otthonuk helyszínéül, reméljük
jól érzik magukat Kunbaracson, köszöntjük
őket szeretettel.

Fogadj örökbe egy „virágládát”!
Kunbaracs is csatlakozik a megye több
településén elindult mozgalomhoz. A falu
területét jónéhány, virágokkal beültetett
virágágyás
díszíti,
amelyeket
a
közfoglalkoztatási
programban
dolgozók
ültettek el, és a Kertészeti Startmunka
programban a Belügyminisztérium finanszíroz.
Szeretnénk, ha ezen beültetett ágyások
gondozására jelentkeznének olyanok, akik
szívesen segédkeznének abban, hogy a falunk

szebb, és rendezettebb legyen, így örökbe
fogadhatnának egy-egy virágágyást. Más
dolguk nincs, mint locsolni, és alkalomadtán
gyomlálni. A jelentkezők 5 választott cserép
virágot kapnak felajánlásként a Homokgyöngye
kertészettől. Várjuk a jelentkezéseket a
könyvtárban, amit Hegedűsné Lédeczi Ildikónál
tehetnek meg az érdeklődő kertészek!
Tegyük együtt szebbé falunkat!
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Kútfelújítás a temetőben
Köszönetnyilvánítás
A meghibásodott temetői kutat május 7-én újra
használatba vehették a temető látogatói. A régi
kis szivattyú, egy nagyobb 100 L/perc
teljesítményű szivattyúra lett lecserélve.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Földvári
Tibornak, aki a meghibásodott temetői kúton a
javításokat ingyen és bérmentve elvégezte.

Amikor jeleztük neki a problémát, azonnal jött
segíteni. Köszönjük Berente Klárának és
Szentkúti Szilveszternek, hogy vállalták a
szivattyúcsere és kútfelújítás anyagi költségeit,
valamint családi összefogással a szakipari
munka kivitelezését

Szociális Étkeztetési Konyha kialakítása Kunbaracson című
projekt visszavonása
A
veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
478/2020.(XI.3.) számú Korm. Rendeletre
tekintettel Kunbaracs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ügyben
az alábbi döntés született: A TOP-4.2.1-15BK1-2016-00014 azonosítószámú „Szociális
Étkeztetési Konyha kialakítása Kunbaracson”

című projektet – mivel a többletköltség – igény
támogatására benyújtott kérelem láthatóan nem
vezet eredményre és a település a felmerült
többlettámogatáshoz saját erőt nem képes
biztosítani, így 2021.01.22-i dátummal azonnali
hatállyal visszavonásra került.

Az óvoda energetikai felújítása befejeződött
A korszerűsített óvoda: TOP-3.2.1-16BK1-2017-00029
azonosítószámú pályázat óvoda épület
energetikai korszerűsítése a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat támogatásával
valósult meg 34 millió Ft értékben.
Kunbaracs Község Önkormányzata a
saját költségvetése terhére az épületet
kifesttette, valamint megújította az
elektromos hálózatot, mintegy 5 millió Ft
értékben.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
támogatásukat.
Köszönetünket szeretnénk még kifejezni
Major Zoltánnak, aki a gyermek és
dolgozói mosdó burkolását ingyen, bérmentve végezte el, illetve Takács Ágostonnak, aki által a 2018
decemberében megrendezett Jótékonysági Karácsonyi Bál felajánlásaiból megvalósult a gyermekmosdó
felújítása is. Valamint mindenki másnak is köszönetünket szeretnénk kifejezni, aki bármi módon
segítette a munkálatokat, illetve részt vett az azt követő takarításban, pakolásban, miegymásban.
Az óvoda környezetének rendbetétele még hátra van, illetve tervben van 20m2-i járda leburkolása, és
növények, virágok elhelyezése. A 2021-2022-es tanévre ez év áprilisában 5 fő óvodás kisgyermeket
írattak be szülei. Köszönjük, hogy minket választottak, illetve várjuk további óvodás korú kisgyermekek
jelentkezését a megújult, megszépült intézményünkbe.
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Minden kedves érdeklődőt szeretettel meghívunk óvoda átadási
ünnepségünkre, Június 11-én (pénteken) 11.30-órai kezdettel, az óvodába.
Meghívásunkat Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is
elfogadta. Az ünnepségen, az adott időpontra érvényes járványügyi szabályok
megtartása mellett lehet majd részt venni.

Ügyeljünk a hulladékkonténerek és környezetük tisztaságára
Kunbaracs Község Önkormányzata, a község
szemétszállítási díj kiadásainak csökkentése
céljából kéri, hogy használják a szelektív
hulladékgyűjtő konténereket, melyekből, 5 db
áll rendelkezésre.
Kérjük, válogassák külön az üveget, fémdobozt,
műanyagflakont és papírhulladékot.
(A fémdobozt tisztelettel megköszönjük, ha
külön zsákban elhelyezik a konténerek mellé,
mert az az óvoda és kunbaracsi gyermekek
javára kerül felhasználásra.)

A szelektív kukákat a szolgáltató ingyenesen
elszállítja, míg a vegyes két önkormányzati
konténer elszállítása díjköteles, és súlyos
összeget ró az önkormányzatra éves szinten.
A korábbi gyakorlatot mellőzzék, miszerint
zsákokban halmozzák fel a szemetet a kukák
mellé. Ez kulturálatlan magatartás, ezért kérjük,
hogy segítsék elő a rendezett településkép
kialakítását, és a kulturált hulladékelhelyezést
helyezzék előtérbe.

Doboz Hírek
Kedves Dobozgyűjtők!
A tavalyi év a dobozgyűjtést sem segítette,
kevés alkalommal, kevesebb pénzt gyűjtöttünk,
de tudtuk segíteni az óvodát az udvarra telepített
új hintaállvány és az egyensúlyozó híd
vásárlásában 23 000 forinttal, valamint
karácsonyra kaptak a gyerekek 3 db műanyag
kismotort 5400 forint értékben.
A 2021-es év már sikeresebben indult,
februárban 36 930 forintot kaptunk a
dobozokért, ebből Alt Benjamin felajánlása volt
8460 forintnyi fémhulladék az óvoda számára.

Az óvoda megújulását 37 935 forinttal
segítettük összesen. Vásároltunk tükröket a
gyermekmosdóba, új tárolószekrényt a
folyosóra, valamint a régi függönyöket
átszabattuk és új függönyöket is vásároltunk.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki segíti a
munkánkat, nagyon örülünk, hogy a
dobozgyűjtő közösség ennyivel hozzá tudott
járulni a gyerekek öröméhez.
A gyűjtést folytatjuk, a május hónapban kapott
összeget majd az óvodai gyermeknap
támogatására szeretnénk fordítani.
Kigyósi Krisztián

Óvodai hírek
2020. októberének végén (az őszi szünetben) az óvoda energetikai felújításának megkezdése okán az
intézmény dolgozói és segítőink fáradhatatlan munkájának köszönhetően mindössze négy nap alatt
kiürítésre került az óvoda és felkészítettük a Faluházat a gyermekek fogadására, ahol majd öt és fél
hónapig tartózkodtunk.
A téli időszakban minden óvodai rendezvény zárt kapuk mögött zajlott. A gyermekek ugyanolyan
örömmel várták a Mikulást és a Jézuskát, valamint a farsangi bulit, mint minden évben. Mindhárom
eseményt támogatta a RÖNK ABC, melyet ezúton is köszönünk az óvodások nevében is! Az elmúlt
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években jól kialakult rendszer szerint, a fenntartói finanszírozáson túl, az adventi vásár bevételéből
sikerült a gyermekeknek karácsonyi ajándékokat vásárolni. A vírusvédelmi intézkedések miatt a tavalyi
vásár elmaradt, így a sörösdoboz begyűjtésből származó bevétel egy részéből is szereztünk be
ajándékokat.
A tavaszi szünet után kezdetét vette az óvoda takarítása, fertőtlenítése, majd a bútorok elhelyezése.
Lelkes segítőink és a szülők segítsége hozzájárult ahhoz, hogy két és fél heti munkát követően 2021.
április 26-án a Kunbaracs Óvoda ismét fogadni tudta a gyermekeket!
A visszaköltözést követően
rengeteg munka várt még ránk,
ezért
hálásak
vagyunk
mindenkinek, aki segített a
takarításban,
cipekedésben,
szerelésben, beszerzésben!
Az
intézmény
külső
megújulása mellett ideje, hogy
az épület belső terei is
megszépüljenek.
A 2018 decemberében Takács
Ágoston
szervezésében
megrendezett
Jótékonysági
Karácsonyi Bál keretében
befolyt felajánlásokból az
energetikai felújítással párhuzamosan sikerült megvalósítani a gyermekmosdó teljes felújítását is.
Új szappan adagolók, tükrök és törölköző tartó fogasok kerültek fel, négy új bútor került beszerzésre,
valamint a megújult kinézet miatt egységes függönyöket vásároltunk. Mindezekre természetesen nem
kerülhetett volna sor a lakossági összefogásban megvalósuló sörösdoboz gyűjtés nélkül, hiszen az egyik
bútor és a függönyök vásárlása az innen befolyt pénzből valósulhatott meg. Köszönjük a lakosság
támogatását és az önkéntesek segítségét!
Menczel Dóra

Köszönjük a két veszélyes fa kivágását a temetőben
Gróf András helyi vállalkozó Bíró Csaba közreműködésével emelőkosaras autóval ingyen
és bérmentve kivágta azt a két veszélyes helyen álló fát a temetőben, amelyek a ravatalozó
tetőcseréjét és az előtető építését akadályozták. A fát jótékonysági célra ajánlották fel,
rászoruló családoknak.
Felajánlásukat nagyon köszönjük!

20 éves a Kunbaracsi Hírmondó
A 2001-ben útjára induló, hol sűrűbben, hol
ritkábban, de rendületlenül, sokak keze által
megjelenő Baracsi Hírmondó immár 20 éve
informálja a település lakosait minden, a

községben történő eseményről, programról,
történésről. Reméljük a kiadvány a következő
20 évben is tudja szolgálni a település
lakosságát.
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Plébánia hírei
A
Kunbaracsi
plébánia
karácsonyi
adománygyűjtése nagyon jól sikerült. 40 db
kenyeret osztottunk szét a ladánybenei pékség
felajánlása által. Továbbá adományt kaptunk a
Vörös kastélytól, a RÖNK ABC-től Kunbaracs
Község Önkormányzatától, Szabó Lászlótól és
családjától, a Szentkuti családtól, Kigyósi
Krisztiántól és családjától, valamint Horváth
Júliától. Cipős doboz ajándékokat kaptunk Bíró
Csabától és nagyon sok helyi adakozótól, akik
névtelenül rakták be a templom udvarába
ajándékaikat. Voltak akik a szétosztásban,
szállításban segítettek. Mindenkinek hálásan
köszönöm a segítséget.
Húsvétra ismét tudtunk szerény ajándék
csomagot összeállítani 22 családnak. Ebben az

ajándékozásban pénz adományt kaptunk 30.000
Ft
értékben,
illetve
a
kunbaracsi
Homokgyöngye Kertészet
felajánlásai is
belekerültek ajándékcsomagjainkba. A RÖNK
ABC most is 2db 3000 Ft értékű utalványt
adományozott, amiket minden esetben nagy
családoknak adtunk. A húsvéti csomagok
összeállítását az önkormányzat rám bízta. Meg
próbáltam egységes csomagokat készíteni,
rémelem hogy jól csináltam. A szétosztásban az
önkormányzat segített. Köszönöm Tóth Ferenc
polgármester úr és Hegedűsné Lédeczi Ildikó
segítségét. Én is kaptam ajándékcsomagot az
Ildikótól. Köszönöm mindenkinek a segítségét.

Hunyadfi Anikó
sekrestyés.

Könyvtár látogatási
szabályai

Anyakönyvi hírek

A
hatályos
járványügyi
szabályoknak megfelelően a
kunbaracsi könyvtár az alábbi
feltételek mellett látogatható:

Mészáros Levente szül: Jászberény, 2020.10.08. an: Fehér Csilla Rózsa
Jakab Eleonóra szül.: Kecskemét, 2020. 12. 28. an.: Lancsa Lilla Barbara
Hegedűs Mirella szül.: Kecskemét, 2021. 01. 22..an. Jobbágy Tímea
Németh Dominik szül.: Kecskemét, 2021. 03. 19. an.: Rácz Alexandra

Oltási igazolvánnyal rendelkező
állampolgárok, a védettségi
igazolvány
felmutatásával
léphetnek be az intézménybe.

Házasságot kötött:

Védettségi igazolvánnyal nem
rendelkező állampolgárok az
épület előtt vehetik át a
kölcsönözni
kívánt
dokumentumokat, illetve kopogás
után itt személyesen, vagy
telefonon keresztül adhatják le
rendelésüket.

Köszönjük a helyzettel
kapcsolatos megértésüket!

Született:

Kocsis Orsolya – Józan Tibor, 2020. 11. 14-én
Varga Tóth Vanessza – Villám Vilmos, 2021.01. 5-én
Rácz Alexandra – Németh István, 2021.02. 20-án
Sztojka Judit – Simon Zoltán, 2021.02.27-én
Turupuli Noémi Kitti – Plattner János 2021.03.27-én

Elhunyt:
Sági József Endre
Bognár Józsefné
Schaáf József Attila
Danics Béláné
Lieber Jánosné
Surnyák Pál
Makai Lajos
Beliczai János Ferenc
Kiss Béla
Németh Imre
Plutzer József György

1945.07.04. - 2020.10.03.
1933.10.02. – 2020.10.18.
1958.01.04. – 2020.10.28.
1942.02.19. – 2020.11.01.
1947.02.26. – 2020.11.02.
1958.01.17. - 2020.12.25.
1952.07.11. – 2021.01.01.
1929.12.03. – 2021.02.05.
1955.04.29. - 2021.03.08.
1955.12.30. – 2021.03.29.
1936.01.31. – 2021.04.24.
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