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szerepeljenek benne, juttassák el nekem a kérdéseket és én továbbítom a
címzettnek. Nem kell aláírni, név nélkül kérem, csak az legyen még mellé
írva, hogy ki a kérdés címzettje. Kérdezzenek bátran! Az elérhetőségeinket
Eltelt 2 hónap, ismét kezükben
megtalálják a Hírmondó végén, vagy
tarthatják a Hírmondót. Új szerkesztőszemélyesen is megtalálható vagyok a
vel, kicsit megújulva, de remélem bőKönyvtárban.
vebb tartalommal sikerül majd tájékoztatnom Önöket, a falu lakosságát érintő Még egy kérésem lenne a lakosság felé.
hírekről, eseményekről. Reményeim
A szeptemberben megrendezésre kerülő
szerint, ezentúl a fényképek színesben, szüreti napon szeretnénk egy fotó kiállíkülönálló mellékletként lesznek az újtást rendezni a Faluházban, „Régi idők
ságban.
szüreti felvonulásai” címmel. Bárki aki-

Kedves Kunbaracsi lakosok!

Segítsen Ön is megalkotni a
Kunbaracsi Helyi Értéktárat!

Az értéktár lehetőség nekünk
kunbaracsiaknak. Kérjük, segítsen,
hogy élő és a település minden polgára
számára hasznosítható érték és tudás
kerüljön felszínre!
2012-ben fogadta el az országgyűlés a
magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi
értékek tudatosítása, számbavétele és
védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező
nek van régi fényképe kérjük jutassa el feladatot nem rótt, csupán lehetőségLassan már 1 éve, hogy én is a
hozzánk a Faluházba.
ként ajánlotta a helyi (települési) értéktelepülés lakója vagyok, de még nem
tárak létrehozását, amely a megyei, az
ismerem annyira az embereket, hogy
Egy kedvező megállapodásnak köszönországos és a külhoni értéktárakkal
tudjam mi az ami Önöket igazán érdek- hetően ezentúl a DELTACON Kft. bizegyütt képezne egységes egészet.
li. Azt szeretném ha mindenki megtalál- tosítja számunkra a papírt, így amíg
A Nemzeti Művelődési Intézet támoganá a Hírmondóban az őt igazán érdeklő módomban áll szerkeszteni a Hírmontásával, segítségével Kunbaracson is
témát, ha mindenki egy kicsit a sajátjá- dót kéthavonta megtalálják a postalászeretnénk létrehozni egy Helyi Értéknak érezhetné a helyi újságot. Ezért
dájukban.
tárat és felállítani egy Települési Érszeretném ha a segítségemre lennének.
téktár Bizottságot. A helyi értéktár
Ne felejtsék, a Hírmondó Önöknek,
létrehozásának célja a település terméMit is értek ezalatt. Akinek bármilyen
Önökért készül, kommunikáljanak a
ötlete, javaslata van, hogy milyen téma szerkesztőséggel, a szerkesztővel, hogy szeti környezetének, szellemi, anyagi,
művészeti alkotásainak, hagyományaiaz ami érdekli a falu lakóit és jó lenne
ez tovább fejlődhessen és egy kicsit minnak összegyűjtése, bemutatása, ezen
ha megjelenne a Hírmondóban, az judenki magáénak érezhesse a lapot.
keresztül az összetartozás erősítése.
tassa el hozzám.
Előre is köszönöm az együttműködésü- Egy érték Települési Értéktárba kerüA következő Hírmondótól szeretnék
lésére bárki tehet javaslatot. Ebben
ket!
elindítani egy Fórum rovatot, amelyben
kérjük segítségüket, a Hírmondó melminden alkalommal pár kérdést tennék Mindenkinek jó olvasást kívánok!
lékleteként kapott kérdőív kitöltésével
fel a polgármesternek vagy képviselőés visszajuttatásával hozzánk.
testület tagjainak a falut érintő dolgokról. Viszont nem szeretném kisajátítani
Egri Hajnalka
a rovatot, hogy csak az én kérdéseim

Tisztelt Faluközösség!

Hamarosan beindul a PI- vizes permetezés is, mely az ökológiai termesztés része.
Nemes Mátyás öko-gazda jóvoltából
Az „ EGÉSZSÉGKERT „ program a
előadás és gyakorlati bemutató volt
kiteljesedés irányába ha2015.06.10-én.
lad,köszönhetően a benne dolgozókA gyógynövények telepítésében Rennak. Elkezdődött és folyamatosan
halad a növények kitelepítése a fóliá- dek Lászlóné komoly elméleti és gyakorlati segítséget nyújtott. Az önkorból a kinti telekre. A beköszöntött
forróság próbára teszi a dolgozók ere- mányzat melletti „mintakert „ egyre
jét. A reggeli és esti locsolás nélkülöz- jobban kiteljesedik. Azért még sok
hetetlen. Sikerült beszerezni a locsoló munka lesz vele.
berendezést / pályázati pénzből / amit A betervezett módon elindult a parlagfű mentesítési program is, pályákiépítettünk a dolgozókkal. A
zat útján. Így még több lehetőség nyí„Homokhátság” megszelídítése jó
lik a rendezett falu, szép környezet
úton halad.
kialakításában. Ehhez csak a prog-

ram nem elég! Kérünk mindenkit,
hogy aki teheti, az segítsen be a munkánkba azzal hogy saját környezetét
szebbé teszi. Nem mindegy hogy ítélnek meg bennünket a faluba érkező
vendégek, mert egyre több érkezik.
Ahol az idősebbek ezt nem tudják
megtenni, ott megpróbálunk a saját
erőnkhöz mérten segíteni. Köszönjük
megértésüket. Reméljük ebben a
technikai eszközök is segítségünkre
lesznek.
Kulturális egyesület
Vörös László
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szintű végzése, fejlesztése
érdekében pályázatot nyújt
be, új tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. A pályázat
május 7-én beadásra is került. Az elbírálás folyamatban
van.

A képviselő testület 2015.
március 30-ai üléséről:


· Ezen az ülésen alakult meg
az előző Hírmondóban bemutatott Településfejlesztési
Bizottság. A tagok nyilatkoztak, hogy vállalják a bizottságba történő jelölést. A két
külsős tag—Sebestyén Mária
és Sipos Sándor—bizottsági
esküt tett, melyről jegyzőkönyv készült.



· Pályázati kiírást szavazott
meg a képviselőtestület, a
Kunbaracsi Óvoda vezetői
állásának betöltésére, amely
2015. április 20-án megjelent
a kozigallas.hu oldalon.



· A képviselőtestület egyhangú szavazással határozta meg
az óvodai beiratkozás napját:
április 27, április 28



A képviselőtestület 2015.
május 26-ai üléséről:


· Tóth Ferenc polgármester
tájékoztatta a testületet, hogy
a Kunbaracsi köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatra

csak egy jelentkező van, a
temetőt jelenleg is üzemeltető
Szigü Zrt. A képviselők egybehangzó szavazással felhatalmazzák a polgármestert a
2015. április 1.– 2025. március 31-ig tartó határozott idejű
szerződés aláírására.

A képviselőtestület 2015. április 13-ai üléséről:
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· Tóth Ferenc polgármester és
Lőrincz Edit jegyző írásos
előterjesztésben tájékoztatja
a képviselőtestületet az önkormányzati rendelet– tervezet Kunbaracs Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amit a
képviselőtestület 5 igen szavazattal el is fogadott.
· A képviselőtestület egybehangzó szavazással úgy döntött, hogy a 21/2015. MvM
rendelet alapján, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokra kiírt pályázat alapján a már meglévő tanya
gondnoki szolgálat magasabb

 Tóth Ferenc polgármester
tájékoztatta az önkormányzat 
2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról. A képviselőtestület—a feltett kérdésekre
kapott válaszok után—
egyhangú szavazással a következő határozatokat hozta:
A 2014. évi beszámoló felül
vizsgálata, jóváhagyása
A 2014. évi maradvány
jóváhagyása
A Ladánybenei Közös Ön
kormányzati Hivatal zár
számadásának elfogadása
 Tóth Ferenc polgármester
írásban terjesztette a képviselőtestület elé az önkormányzat 2014-2019. évi gaz- 
dasági programját. A képviselőtestület a programot megtárgyalta és elfogadta. A képviselőtestület a 2014-2019.
évekre a következő általános
fejlesztési elképzeléseket határozza meg:

letet, hogy az óvoda vezetői
állásának betöltésére a pályázatban megadott határidőig 1
pályázat érkezett. A pályázó
nem felel meg a kiírt feltételeknek. Emiatt a képviselőtestület 5 igen szavazattal a
pályázat újra kiírása mellett
döntött és az előző pályázatot
eredménytelennek nyilvánította.
 Tóth Ferenc polgármester
tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a BÁCSVÍZ Zrt
tájékoztatást adott arról,
hogy a szolgáltatási területükön az üzemeltetési szerződések típusait egységesíteni
szükséges, mert a BÁCSVÍZ
Zrt a vízközműveket csak bérleti-üzemeltetési jogviszony
keretén belül végezheti. A
képviselőtestület 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a
BÁCSVÍZ Zrt bérleti– üzemeltetési szerződés módosítását változatlan tartalommal
elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a módosítás
aláírására.
 A képviselőtestület egyhangú szavazással határozatot
hozott, hogy pályázatot nyújt
be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melyekhez az
önerőt biztosítja.

- Infrastruktúra
- Környezetvédelem
- Oktatás, művelődés
- Szociális és egészségügyi
ellátás

Képviselői beszámolók és
a Településfejlesztési bizottság tagjainak beszámolója

- Közbiztonság
- Civil szervezetek
-Munkahelyteremtés
- Településfejlesztési politika
- Pénzügyi és adópolitika
- Közszolgáltatás
 Tóth Ferenc polgármester
tájékoztatta a képviselőtestü-

Május elején—1 hónapos határidővel—
megkértem a képviselőtestület és a Településfejlesztési Bizottság tagjait egy
kis beszámoló elkészítésére.
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Tisztelt lakosság!
Engedjék meg, hogy néhány gondolatot
megosszak önökkel az eltelt időszakról.
Ismételten megköszönöm, hogy megválasztottak képviselőnek. Igyekszem
bizalmukat megszolgálni.
Az előírt kötelező programokon kívül /
testületi ülések, határozatok, intézkedések, véleményezések… stb. / számomra
a falu felemelkedése a cél. Ennek érdekében még az ördöggel is haverkodok,
de el nem adom magam. Nem vagyok
megalkuvó, se részre hajló. A„cél szentesíti az eszközt” címszó alatt teszem a
dolgom.
Ennek tükrében, ha kell ellent mondok
és kifejtem véleményemet szemtőlszemben.
Sajnos szükség van rá. Ugyanis a beágyazódó sok éves monoton dolgokat
nem tudom elfogadni és nem is kívánok
vele irracionális cselekedetekbe bocsátkozni.
Számomra lesújtó az a tény, hogy nincs
összetartás. Szembe állítják az embereket egymással. Hamis információkat
terjesztenek megalapozottság nélkül.
Így vajmi kevés eredményre fogunk
jutni. Kérdezem én - nem közösek a
céljaink, nem egy élhetőbb falut szeretnénk???... stb. Civil szervezetek nem
tartanak kapcsolatot. Vajon miért? Öncélú a szervezet? Megállapíthatjuk,
hogy az uszítás, a harag nem vezet sehová, csak az örök mélység lesz a végállomás. Annyira kicsi ez a falu, és oly
rövid az élet, kár haraggal betölteni.
„ Minden ember lelkében dal van
S a saját lelkét hallja minden dalban
Kinek szép lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek.„
/Babits Mihály/

Köszönöm.

Vörös László
képviselő
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elérnem, elérnünk a képviselőtársakkal
azt, hogy határidőt szabjunk ezen, dokumentáció elkészítésére (2016-os év
vége). A most zajló 2014-2020-as, második uniós fejlesztési időszakban Kunbaracs nagy eséllyel pályázhatna munkahelyteremtésre is. Sajnálatos tény az,
hogy a rendezési terv nélkül szinte
esélytelenek vagyunk bármilyen fejlesztésre. Részemről ezért is olyan égető
kérdés a hiányosságunk mihamarabbi
pótlása. Az elmúlt időszakban többször
is sikerült beszélnem a tervező asszonynyal, aki felvázolta azt, hogy milyen
lépéseket kell tennie az önkormányzatnak a megvalósításhoz. Szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy jelenleg
nem áll rendelkezésünkre az elkészítéshez szükséges összeg. Minden egyes
testületi ülés során foglalkozom a témával, illetve keresem a megoldást. Ezek a
következők lehetnek: ésszerű gazdálkodást kell alkalmazni, megkell szüntetni
a pazarlást, illetve úgy kell takarékoskodnunk, hogy mindig legyen pénzünk
az adott munkarészek kifizetésére. A
legelső feladatot teljesítettük, mivel a
Település Fejlesztési Bizottság elkészítette a Települési Koncepció piszkozatát, amit majd a tervező asszony fog
kontrollálni és kiegészíteni.
A második ügy, amit fontosnak vélek az
a Parlagfű mentesítési program, amely
keretein belül a Kunbaracsi Kulturális
Egyesület 2,5 millió forintos támogatásban részesült, amiből fűkaszákat és
fűnyírókat vesz az egyesület. Itt megkell említenem azt, hogy felhívtam a
figyelmet a pályázati lehetőségre, mivel
a munkámból kifolyólag értesültem
róla, amit továbbítottam Hegedűsné
Lédeczi Ildikó felé.
Végezetül pedig megemlíteném azokat a
területeket, amelyeket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől szeretnénk viszszaigényelni. Ezek olyan állami földek,
amelyek Kunbaracs külterületén találhatók. Ha összejön a tervem és megkapjuk a földeket, akkor ezeken a táblákon
is folyhatna a termelés, természetesen
helyben lakók bevonásával, támogatásával. Kunbaracson kevés ilyen terület
van, viszont a lehetőségekhez mérten a
maximális mennyiséget kell megcéloznunk. Erről tájékoztattam a kunbaracsi
jegyző asszonyt, aki vélhetően már felvette a kapcsolatot az NFA-val.

Tisztelettel:

A Kiskunságban élő emberként mindig
megkülönböztetett figyelemmel fordultam a térség történelme, hagyományai,
helyi értékei felé. Az utóbbi 8-10 évben
különböző közösségek tagjaként illetve
rendezvények szervezőjeként ezekre az
egyedi értékekre hívjuk fel a figyelmet,
illetve teszünk fejlesztési javaslatokat.
Kunbaracs kitűnő lehetőségekkel rendelkezik, az egyébként hátrányként
számon tartott sajátosságai révén.
Egyedi természeti adottságok, összefogó
közösség, tenni akaró vezetők jellemzik
a települést. Ha a Homokhátság viszonyait előnyként tekintjük, kiderül milyen gazdag fejlődési irányokat jelölhetünk ki települési szinten is. A kis lakosságszámhoz hatalmas külső terület
tartozik, amely egyedülálló lehetőséget
nyújt az egészségtudatos, a környezet
védelmét fontosnak tartó emberek számára. Az érintetlen természet, a puszta
és az erdő csöndje, a homokdűnék nyugalma mind-mind jó alapot nyújtanak a
kikapcsolódásra, feltöltődésre.
A Felső-Kiskunság tematikus turisztikai útvonalainak tervezésekor, a környező településekkel együttműködve
javasolt Kunbaracs értékeinek bekapcsolása a folyamatba.
A kerékpáros-, zarándok- és lovas túra
útvonalak kijelölésével egy olyan réteget tudunk a településre csábítani, akik
a fenti helyi értékeket fontosnak tartják.
Az „Egészségkert a Homokhátságon”
című mintaprojekt keretében épített
gyógynövény kert és környezete, a Faluház technikai adottságaival, a település
szálláslehetőségeivel együtt kiváló lehetőség arra, hogy a tájegység gazdálkodási módjait bemutató helyet, oktatási
központot hozzunk létre.
A legnagyobb helyi érték pedig a kunok
konoksága, ez a minden nehézséget
legyűrő, a napjainkban is tapintható
életszemlélet, amely igazi jó példa korunk csüggedt, fásult társadalmának.
Ez a nép itt túlélt tatárt-törököt, megváltotta magát a német szolgaságból és
a homokból is aranyat csinált. Ezeket a
régi évszázadokba visszanyúló gyökereket szépen jelképezné, ha a Kunok Világtalálkozója idejére állítanánk egy
Sági Márk rovásírásos helységnévjelző táblát,
Képviselő amely a Felső-Kiskunsági Rovásút részeként emlékeztetne arra, hogy itt
közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk
is.

Ezúton szeretném tájékoztatnia a lakosságot az elmúlt 7 hónapban folytatott képviselői munkámról.
Első ízben szeretném megemlíteni az
általam legfontosabbnak tartott ügyet,
ami egy évek óta fennálló mulasztásos
Megtisztelő, hogy külső szakértője lehetörvénysértés. Ez a Településrendezési tek a kunbaracsi Településfejlesztési
Terv hiánya. Jelen állás szerint sikerült Bizottságnak.

Sipos Sándor
rendszerszervező
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Kedves Kunbaracsi Lakosok!

Az önkormányzati választások óta eltelt
bő fél évben mindig törekedtem arra a
képviselői munkám során, hogy a településen élő embereknek számára a tudásomhoz mérten a lehető legjobb döntés mellet tegyem le a voksom a képviselő-testületi üléseken.
Fő szempont számomra a falu fejlesztése, éppen ezért kezdeményeztük a képviselőkkel és hoztuk létre a Településfejlesztési Bizottságot, amibe beléptettünk a választott képviselőkön kívül
két fő nem képviselő tagot is, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal, kapcsolataikkal és segítő hozzáállásukkal segítsék
munkánkat Kunbaracs kedvező jövőjének kialakítása érdekében.
A másik fő irány a takarékoskodás,
hiszen önkormányzatunk igen kevés
bevételből gazdálkodhat. Első lépésként
a képviselőkkel az önkormányzat épületének fával való fűtését javasoltuk, ami
részben megvalósult, és spórolt is rajta
az önkormányzat nem kevés összeget a
tavalyi fűtéshez képest. Az előzőeken
túlmenően szeretnénk elérni azt az állapotot, amikor a gázkazánt le lehet
zárni, hiszen nincsen rá szükségünk,
mert a fűtést teljes egészében fával oldjuk meg. A tüzeléshez elegendő fa kitermelhető az önkormányzati utak mellől,
valamint az önkormányzati ingatlanokról. Kigondoltunk a képviselőkkel egy
mindenki számára előnyös megoldást,
ami szerint, ha egy dolgozó vállalja a
hétvégén, hogy a két nap alatt néhány
alkalommal megrakja a fatüzelésű kazánt, akkor ezt egy szabadnappal kompenzálnánk. Szeretnénk, ha ez a folyamat bevezetésre kerülne, de ehhez nem
csak a képviselők elhatározására van
szükség.
A költségcsökkentéshez tartozik még
minden felesleges kiadás megszüntetése (még vannak ilyenek megítélésem
szerint) és csak a szükségesek kifizetése/megtartása, talán akkor nem volna
az önkormányzatnak tartozása (esetleg
megtakarítása keletkezne).
Végül nagy örömömre szolgál, hogy
elmondhatom azt a kedvező hírt, hogy a
kunbaracsi iskolában a kezdeményezésemre a munkahelyem a Magyar Telekom Nyrt. 17 db használt, de korszerű
számítógépet adományozott. Remélem a
segítségükkel majd a kisdiákoknak
megkönnyítjük a tanulást a számítástechnika órákon, vagy akár játszhatnak, barangolhatnak az interneten.
Beszámolómban próbáltam összefoglalni a megválasztásom óta eltelt 7 hónapra jellemző képviselői munkásságomat,
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gondolataimat, elveimet igyekeztem
bemutatni. Továbbra is bízom a pozitív
jövőben, ami legfőképp csak úgy válhat
valóra, hogy megragadnunk minden
olyan adódó lehetőséget, amely révén
jobbá, élhetőbbé tehetjük kis közösségünk számára a települést, mosolyt
csalunk a lakosok arcára a kemény
mindennapokban és elmondhassák,
hogy szeretnek itt élni.

településre 8 hónap alatt, amely fedezi
a bérköltségeket és eszközbeszerzést is
lehetővé tesz a hatékony munkavégzés
és termelés érdekében. A termelés nem
nagyüzemi, inkább a hagyományos
technológián alapuló, ökológia szemléletű. Az elültetett 50 db tájfajta gyümölcs
is a hagyományos, ősi fajták visszahonosítását szolgálja, Aszaló szilva,
Feketics meggy, Ceglédi óriás kajszi,
Pogácsa alma. Burgonyát is magyar,
keszthelyi nemesítésű Balatoni Rózsa
és White Lady fajtákat – amelyek beTisztelettel tegségekkel szemben ellenállóbbak Kigyósi Krisztián vetettünk kísérleti jelleggel. Ezen kívül
konyhakerti növényeket termesztünk
az évek óta parlagon lévő önkormányzati területen. A munkák irányításában,
szervezésében önkéntesként nagy segítséget nyújt Vörös László alpolgármester.
Rövid összefoglaló az elmúl fél évben
végzett településfejlesztési tevékenysé- Vállalkozói Kerekasztal megalakítása
gemről:
ez év tavaszán, amely kedvező fogadtaElöljáróban fontos leszögezni, hogy az
elvégzett munka közös döntés eredménye és sokszor maga a munka is együttes tevékenység.
Közösségi Egészségkert – mintakert
kialakítása a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával:
Lázár Tamás az előző választási ciklus
külsős alpolgármesterének tájékoztatása alapján felvettük a kapcsolatot az
NMI BKKM-i Iroda munkatársával,
Berei Andreával és Sipos Sándorral, aki
projekt jelenlegi vezetője. A közösségépítő projekt múlt év októberében kezdődött és jelenleg is tart, melynek keretében számos szakember tartott és tart
jelenleg is tanácsadó fórumot a gyógy és
fűszernövények termesztése, felhasználása témakörben. Az egészségkertben
jelenleg megtalálható növények: kökény, galagonya, csipkebogyó, mogyoró,
húsos som és homoktövis cserjék, valamint körömvirág, rukkola, tárkony stb.

tásra talált a helyi gazdaság szereplői
körében. A fórum zárásaként az a döntés született, hogy negyedévente találkozzanak a helyi termelők, vállalkozók
és osszák meg információikat egymással és a település vezetőivel kis közösségünk boldogulása érdekében.
Röviden ennyiben szerettem volna ismertetni az elmúlt időszak eseményeit
és egyúttal szeretném megköszönni
minden munkatársam, önkéntes segítőnk önzetlen, kitartó munkáját, amelylyel segítik terveink megvalósítását.
Még egy mérőszámot fontos megemlíteni, amely az önkormányzati és egyesületi segítőket mutatja meg, szám szerint 8 + 5 + 2 az önkormányzati közfoglalkoztatottak, míg a Kunbaracsi Kulturális Egyesületnél 3 + 2 fő közfoglalkoztatott segíti a feladatok ellátását.
Összesen 20 közfoglalkoztatott dolgozik
ennél a két szervezetnél.

Településfejlesztési Bizottság megalakí.
tása három + két külsős tag bevonásával. A bizottság létrehozásának nem
titkolt célja, hogy hivatalosan, deklarált
módon is tevékenykedjenek szakembeHegedűs Lászlóné
rek településünk fejlesztése érdekében
képviselő
elhivatott lelkesedéssel. Nyilván a külsős tagok felkérése a helyi humánerőművelődésszervező
forrás kapacitás erősítését szolgálja!
Kistérségi STARTMUNKA megtervezése és elindítása ez év márciusában:
Az NMI-is szakértői környezet hatására
megterveztem a mezőgazdasági tevékenységeket 7 db önkormányzati építési
telek művelésbe vonására. Így a Megyei
Munkaügyi Központ pályázatának táKedves kunbaracsi lakosok!
mogatásával 8 fő közfoglalkoztatására
nyílt lehetősége önkormányzatunknak
100 %-os támogatással. A projekt eredSebestyén Mária vagyok, immáron 2
ményeként 7 millió forint érkezik a
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Nagy előny számomra, hogy én kívülről
is jól látom mik a lehetőségek, és a helyiek összetartásának, nyitottságának
és előre haladni vágyásának köszönhetően remélem, hogy sokat tudok majd
tenni a falu fejlődéséért.
Talán érdemes tudni rólam tanulmányimmal és tapasztalataimmal kapcsolatban néhány főbb mérföldkövet az
életemben, ami hozzásegít, hogy én is
hozzájárulhassak az előre haladáshoz.
Spanyol kéttannyelű gimnáziumban
érettségiztem, aztán a gödöllői Szent
István Egyetem GTK karán gazdaságiagrármérök szakon végeztem MSc-t
három szakirányon: Agrár- és Területfejlesztés, Vidékfejlesztés és Szaktanácsadás illetve Angol Szakfordító. A
diplomázás előtti évben ERASMUS ösztöndíjjal volt lehetőségem Hollandiában
tanulni egy évet Nemzetközi Vidékfejlesztés szakirányon és ott is diplomát
szerezni. Spanyolországban is eltöltöt-
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tem 3 hónapot gyakorlaton. Ezek a külföldi kiruccanások nyitották fel a szemem, hogy mi itt Magyarországon micsoda kincsekkel rendelkezünk, amiről
nem is tudunk, pedig mi ebben élünk,
csak nem értékeljük. Szerencsére, amikor hazajöttem rögtön ajánlottak egy
vidékfejlesztéssel kapcsolatos munkát
2008-ban (INNOLAND Khe), melynek
köszönhetően még többet tudtam meg a
nemzetközi és hazai vidékfejlesztés szövevényes szerkezetéről, és még több jó
és olykor rossz példát láthattam.

denki azt mondta, hogy az sose hozza,
csak viszi a pénzt (lovas szakma). De én
ezt szerettem volna csinálni, szívvel
lélekkel, sokszor erőmön felül, de tudtam, hogy menni fog, csak az elején kell
túljutni a nehézségeken, de a cél jó, és
nem szabad feladni sosem. Persze ehhez
kellett tanulnom sokat, tapasztalnom
még többet, és sok hibát is elkövettem,
amikből csak ismét tanultam. Az
„élethosszig való tanulás” az Európai
Unió egyik kulcs kifejezése, és én úgy
gondolom, hogy ez egy igen jó gondolat.
Még én is fiatal vagyok, sokat kell taNekünk itt minden a kezünkben van,
nulnom, de szívesen átadom azt a taami adottság ahhoz, hogy jól élhessünk, pasztalatot, amit eddig szereztem, percsak meg kell látni a lehetőségeket,
sze, ha igény van rá, és remélem ezzel
tenni kell érte, hogy ne vesszen el. A
segíthetek egy keveset.
kulcsszó a bizalom, összefogás, és nyitottság.
Mi sem jobb bizonyíték erre, mint én
magam, aki szinte teljesen nulla forinttal indultam az én kis vállalkozásommal, egy olyan üzletágban, amire min-

Barátsággal,
Sebestyén Mária (Maja)

FELHÍVÁS!
Lehetőség nyílt, térítés ellenében a lakóházak utcafrontjának rendbetételére
(fűkaszálás, fűnyírás).
Igények jelzése az Önkormányzati Hivatalban!

Iskolai hírek

Egyházi hírek

Iskola hírei

2015. június első péntekjén a kerekegyházi iskola várt bennünket is hagyományos gyermeknapjára. Jobbnál-jobb
programok közül válogathattak az iskolába látogató gyerkőcök.

Felhívás!
2015. június 21-én 11:30-kor búcsúi
szentmise és körmenet lesz a
kunbaracsi római katolikus templomban—Jézus Szíve tiszteletére.

Tervezett programjaink:

Osztálykirándulást tervezünk 2015.06.12-én Ópusztaszerre a Történelmi
Emlékparkba. Kirándulásunk alaptőkéje a karácsonykor gyűjtött adventi vásár
Péntek délután 2 órakor kezdődött a
bevétele, és a REÁL termékek címkéjémuri. Az időjárás kegyes volt hozzánk,
ből befolyt összeg. Ez a pénz majdnem
így mind beltéri, mind kültéri prografedezi a 15 fős csoport utazási költségét.
mok széles skálájából válogathatott a
A gyerekek és szüleik is élvezik a gyűjgyerek sereg. Volt kézműves foglakozás, tések hasznosságát!
gyöngyfűzés, mézeskalács díszítés, többféle ügyességi feladat, falmászás, ugráló Gyűjtsünk ezen túl is hasznos célok
vár, karate bemutató, kutyás bemutató, érdekében! Köszönjük!
zenei fejtörők, palacsinta és kenyérlángos. A gyermeknapot ismét Kiss Imre
dobosai, majd Bálint bácsiék meglepeté- Tanévzáró ünnepély Kerekegyházán
se zárta.
2015.06.19-én (pénteken) 17.00-kor lesz.
A házi gazdák barátsággal, figyelemmel
láttak vendégül bennünket. Gyermekeink nagyon jól szórakoztak, élményekkel gazdagodtak.

Szeretettel várunk mindenkit, lehetőség szerint 1 szál virággal. A virágokat
a helyszínen az oltároknál lehet elhelyezni.
Kérünk mindenkit, aki virágszirmot
tud adni, jelezze Hunyadfi Anikónál.
Várjuk a virágszirmot szóró gyerekeket
is a szentmisére.
A misét Kunbaracs községért mondja
Földi Tibor plébános.

Tisztelettel:
Hunyadfi Anikó
Elérhetőségek:
Hunyadfi Anikó: 06-30/422-7619

Altné Lantos Odett
tanító

Földi Tibor Plébános:
06-30/662-4408
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Óvodai hírek
Április 27-28 között írathatták be a
szülők gyermekeiket az óvodába. 5 fő
került beíratásra.
Május 29-én volt az óvodai évzáró és
ballagás. 7 gyermek ballagott el az óvodából és kezdi meg szeptembertől az
általános iskola első osztályát, a
kunbaracsi általános iskolában. Az ballagásról és az évzáróról a mellékletben
találnak képeket.

ket!
Köszönöm, hogy együtt nevelhettem
veletek kicsi kincseiteket!
Valamint, hogy munkám során sok segítő kezet, szép szót kaptam tőletek!
Kedves munkatársaim: Icu, Ildikó,
Odika és Piroska!

Nektek is hálás szívvel mondok köszönetet, hogy jóban-rosszban mindig
együtt voltunk és egymást erősítve
kart-karba téve dolgoztunk. Öröm volt
Kedves Kunbaracsi Szülők!
veletek együtt munkálkodni. Köszönöm,
Szívből köszönöm, hogy annyi éven ke- hogy mindig mellettem, velem vagytok,
resztül rám, ránk bíztátok gyermekeite- voltatok!

És Ti- Drága Gyermekeim! Én aranyos
kiscsirkéim! Köszönöm, hogy szerettetek, szerettek! Boldog „pót-pót nagymama” et közöttetek. Köszönöm, hogy
vagytok!
Kívánom, hogy boldog iskolások és felnőttek legyetek!
Kívánok mindannyiótoknak sikeres,
örömteli életet!
Szeretettel:

Mizsei Ferencné
Icu óvonéni

Civil hírek
Sikeres a sörösdoboz-akció!

A néhány évvel ezelőtt indult kezdeményezés mára már nagy sikerrel működik, hála településünk tenni vágyó polgárainak. Sőt, nemcsak attól sikeres,
hogy sok mindennel tudjuk segíteni
oktatási intézményeinket, hanem maguk a gyerekek mondták ki: „Milyen jó,
hogy nem kerül a szemétbe ez a sok
doboz, hanem jó dolgok születnek belőle! És még újra is hasznosítják, így a
környezetet sem szennyezi!”
Nagy köszönet jár mindenkinek, aki
csak részt vesz a gyűjtésben, amely igazi összefogást eredményez ebben az
„ügyben”.Ki-ki a maga részével hozzájárul, utánfutó is mindig akad, amivel
elszállíthatjuk a zsákokat.

Ősszel a tanévkezdésre sikerült az iskola folyosóját kifesteni, az óvodásoknak
pedig eszközöket szereztünk be (ollót,
ragasztót, zsírkrétát stb.) összesen 26.500 Ft értékben.
Karácsonykor az iskolások kaphattak
kézműveskedéshez eszközöket, valamint szaloncukrot és adventi koszorút
az ünnep fényéhez. Az óvoda karácsonyfája alá játékokat tettünk. Mindezeket
összesen közel 21.000 Ft értékben.
Gyermeknapi akciónk igazán jól sikerült:
Az iskolásoknak szőnyeget vásároltunk
a tanterembe, amelyen körbe ülve beszélgethetnek, játszhatnak együtt
(14.500 Ft).

A június 5-én tartandó gyermeknapi
rendezvényre pedig sikerült ugráló várat szervezni kedvezményes áron, mely
így 10.000 Ft-ba kerül.
Tavasszal tehát 37.680 Ft-ot költhettünk a gyerekekre. A maradék 2890 Ftot pedig már az új tanév kezdetére teszszük félre, remélve, hogy ugyanilyen
szép összeg gyűlik össze akkor is, és
újra csillogó gyermekszemeket láthatunk az új eszközök láttán.
Ne feledjük tehát a nyári összejövetelek, sütögetések, horgászatok közben,
hogy csak egy mozdulat egy helyre gyűjteni a dobozokat, és nagy örömet szerezhetünk vele!

Az óvodásokat ezúttal kinti játékokkal
leptük meg összesen 13.180 Ft értékben.

Köszönettel: Kigyósi Krisztián

170 kilométernyi új vízveze- olyan fontosak, mert hozzájárulnak
ahhoz, hogy az érintett települések laték épül

Kunbaracs térségben az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

Emlékeztetőül:

kói még egészségesebb ivóvízhez jussanak.

Negyedmillió ember jut egészséges és
tiszta ivóvízhez a „Kék-víz” Észak-BácsKiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Program keretében megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően. A program keretében nemcsak olyan látványos beruházások valósulnak meg, mint például a
kiskunfélegyházi vagy lajosmizsei víztoronyépítés, hanem a munkálatok a „föld
alatt” is gőzerővel folynak: 170 kilométernyi vízvezeték épül és 44,5 kilométernyi újul meg majdnem 20 településen szeptember végéig. Ezek a munkálatok –habár nem olyan látványosak,
mint egy víztorony felhúzása- ugyan-

A Kék-víz projekt keretében 18 település vízellátását érintően 170,6 kilométernyi vezeték épül, 2015. szeptember
30-ig. Az új vezetékrendszerek biztosítják a nyári csúcsfogyasztási igények
kielégítését. Azokon a településrészeken, ahol eddig nem volt vezetékes ivóvíz, jellemzően fúrt kutakból látták el a
lakosságot, de az így nyert ivóvíz minősége – főleg annak vas- és mangántartalma- kifogásolható volt.
A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Program keretében a Kerekegyháza- Fülöpháza-

családja és barátai

A települések kedvező földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi a három település együttes vízellátásának biztosítását, a Kerekegyházán megvalósuló
vízműtelepről. A vízminőség biztosításához 127 m3/óra kapacitású tisztítási
technológia beépítése szükséges a meglévő vízműtelepre, a vízszolgáltatást
biztosító tartalék kút fúrása mellett.
Fülöpháza, Kunbaracs vízellátására
távvezeték épül ki. A projekt keretében
az érintett települések hálózatán rekonstrukciós munkák valósulnak meg.
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Egyházi hírek
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Visszatekintő a Majálisra
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került településünkön a Majális, a kunbaracsi sportpályán.
A Ladánybenei Pannóniás Baráti Kör veterán járműveinek érkezésével kezdődött a rendezvény. Vörös László alpolgármester és Hegedűs-Lédeczi Ildikó fogadta a mezőnyt. Turupuliné Dr. Polyák Katalin a Kulturális Egyesület alelnöke köszöntötte az érkező vendégeket, melyet egy baráti beszélgetés követett Lénárt András a baráti kör vezetőjének részvételével.
A szokásos főzőversenyre az idén 7 csapat jelentkezett.
A zsűri az ételek kóstolása után az alábbi eredményt hozta:
I. helyezett: Takács Ágoston
II. helyezett: Simon Pál
III: helyezett: Hegedűs László
Különdíj: Kollár Ferenc
A díjakat Sebestyén Mária, Hegedűs Ferencné Borika néni és Kígyósi Krisztián, a zsűri tagjai adták át.
Míg a nagyok főztek a kisebbeket trambulin és gokart várta.
Délután Sinka Ödön és barátai tartottak kutyás bemutatót az érdeklődők számára.
Köszönjük minden kedves résztvevő segítségét, közreműködését és felajánlását!
Képeket a majálisról a Hírmondó mellékletében találnak.

Filmvetítés a Faluházban
2015. június 24-28. között kerül megrendezésre a 12. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál a KAFF.
Mivel az idén Kunbaracs is csatlakozott az eseményhez, június 24-26 között filmvetítést szervezünk a Faluházban a
Filmfesztivál filmjeiből.
2 felnőtteknek és 2 gyerekeknek szóló film kerül levetítésre, amely után mindenki értékelheti—5 és 1 között—a megtekintett alkotást. A szavazatokat még aznap eljuttatjuk a Fesztiválközpontba, így Önök is hozzájárulhatnak a 12.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál végeredményéhez.
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A filmvetítés programja:
A levetítésre kerülő filmek 1 órásak!
Június 24-én 17 órától: Rövidfilm 1. kategória: Eszterlánc, Fából faragott királyfi, stb.
Június 25-én 16 órától: Gyermekprogram: Tv-sorozat 1: A Négyszögletű Kerek Erdő, stb.
Június 25-én 17 órától: Rövidfilm 2. kategória: Dózsa 1514, Parabola, stb.
Június 26-án 16 órától: Gyermekprogram: Tv-sorozat 2: Bab Berci köve, stb.
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