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Hét hónappal a műtétem után 

kiújult a ciszta a fejemben és 

végre megtudhattam az igazsá-

got, ami szabaddá tesz. / Jn8.33 

Orvosaim végre elmondták, hogy 

szövettanilag a legrosszabb kóris-

mérvű agydaganatom van, mely-
nek a legkisebb a túlélési százalé-

ka és a műtéttel nem is tudták 

teljesen eltávolítani a daganatot, 
mely mára már ismét egy négy 

centis cisztát produkált a fejem-

ben. Ekkor értettem, hogy miért 

nem postázták ki a szövettanom 
eredményét, ami pedig illő lett 

volna. Az igazság ismeretében 

most ismét szembe kell néznem 
azzal a lehetőséggel, hogy bármi-

kor bármi megtörténhet. Nem 

szeretnék úgy hazaköltözni az 
ÚRhoz, hogy nem búcsúztam el 

Isten Gyermekeitől addig, amíg 

tehettem. 

MINDENKINEK hálásan köszö-

nök MINDENT!  

Szándékosan nem sorolok fel sem 

eseményeket, sem neveket, sem 

semmi mást, nehogy bárki kima-
radjon. Mindenkinek köszönök 

mindent mert mind a jón mind 

minden máson mindig ott volt 

Isten áldása. Ő az, aki mindig 
mindent megvizsgál, megmér, jó 

céllal eltervez, olykor megenged, 

hogy megtörténjék és az Ő tervei 
mindig jó céllal valósulnak meg, 

ezért mindig örömteli áldások.  

Így tekintek hálával a betegsé-

gemre is. Minden pillanatáért 

szívből hálát adok a szeretet Iste-

nének, mert ez a hét hónap életem 
legáldottabb, legszebb és leggyü-

mölcsözőbb hónapja volt. Na-

gyobb öröm van a lelkemben Is-
ten kegyelméből, mint akik milli-

ókban dúskálnak, és akik a köze-

lemben élnek elmondhatják, hogy 

mindvégig jó kedélyű és panasz-
mentes voltam. Tanúsíthatom, 

hogy a betegség valóban egy ál-

dott kincsesbánya melyből, ha jól 

használjuk a keresztet, mint csá-

kányt, örök életre szóló kincseket 
lehet kibányászni. Olyan kincse-

ket, melyeket az átlagember nem 

ismer, nem sejt, és ezért sajnos 
nem is remél. Boldogan és áldot-

tan tartok hazafelé és viszem a 

keresztem követve a kereszthor-

dozó Jézust.  

A kereszt, mint kivégző eszköz a 

zsidóknál szégyen fája volt. Jézus 
a mi szégyenünket, a mi bűnein-

ket vitte fel a gyilkos fára. Ő szé-

gyenült meg, hogy az Irgalmas 
Atya ígérete általa a mienk lehes-

sen:  

„Hisz senki, aki tebenned bízik, 

meg nem szégyenül. 

De szégyen éri mindazokat, akik 
hiábavalóságok miatt hűtlenek 

lesznek.  Zsolt 25.3….másutt pe-

dig: 

Az Írás ugyanis azt mondja: 
Mindaz, aki hisz benne, meg nem 

szégyenül.” Rom 10.11 

Ezért adja ajándékba a hitet, hogy 
az Őt szeretők meg ne szégyenül-

jenek és a Jézusban való hit által a 

büntetés alól szabadok és megiga-

zultak lehessenek. 

Írva van másutt ez a felszabadító 

igazság is:  

„Örömmel szenvedek értetek és 

testemben kiegészítem, ami Krisz-
tus szenvedéséből hiányzik, testé-

nek az egyháznak javára. Ennek 

lettem szolgája melyet Isten ren-
deléséből értetek kaptam, hogy 

Isten szavát (nálatok is) egészen 

érvényre juttassam.”Kol1.24 

Örömmel viszem hát a betegsé-

gem áldott keresztjét, amit fel-

ajánlok értetek és viszem rajta 
saját szégyenemet, rút és undorító 

bűneimet az ÚR irgalmas színe 

elé.  

Ám viszem a kereszten közös 

szégyenünket Ladánybene, Kun-
baracs, Méntelek szégyenét is az 

Úr irgalma elé. Viszem a faluk 

bűneit. Viszem a mulasztásait, 

viszem hanyagságait. Viszem kö-
zönyének terhét, viszem a lelki 

minimalizmusát, viszem a hitélet 

langyosságát, viszem esztelen 
istentagadását, viszem szégyentel-

jes trágárságait, viszem istenká-

romlásait, viszem erkölcstelensé-
geit, viszem tobzódásban, falu 

napi dáridóban, lecsógőzben elne-

hezült szívét és a magyar lélek 

fájdalmát, hogy egyetlen nemzeti  

B ú c s ú z o m  m i n d e n k i t ő l  
...arra az esetre... 



Az erdei faanyag jogszerű 

kitermeléséről, szállításáról, 

és felhasználásáról 
2016. július 1-től hatályba lépő új 

szabályozás értelmében már csak 

a nyomdai úton, vagy a nyomtat-

ványkitöltő programmal előállí-

tott nyomtatványokkal lehet az 

erdei fakitermelést elvégezni és a 

kitermelt fát szállítani. 

Lezárult  az Év Fája ver-

seny  

Az Ökotárs Alapítvány Év Fája 

vetélkedőjének célja, hogy a fák 

természetben betöltött szerepén 

keresztül hívja fel az emberek fi-

gyelmét a környezettudatosságra. 

A kunbaracsi öreg tölgy a 12. he-

lyen végzett. 

Szociá lis  célú tűzi fa támo-

gatás  

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Belügyminisztérium idén 835 660 

Ft, vissza nem térítendő támoga-

tásban részesítette az önkormány-
zatot, amely 47 erdei m3 tűzifa 

szétosztását teszi lehetővé. 

A 2016. november 28-i testületi 

ülést követően kerülnek kihelye-

zésre a felhívások a pontos infor-
mációkkal. Az igényeket az önkor-

mányzatnál lehet majd jelezni. 

 

Hét hónappal a műtétem után 

kiújult a ciszta a fejemben és vég-

re megtudhattam az igazságot, 

ami szabaddá tesz. / Jn8.33 

Orvosaim végre elmondták, hogy 

szövettanilag a legrosszabb kóris-
mérvű agydaganatom van, mely-

nek a legkisebb a túlélési százalé-

ka és a műtéttel nem is tudták tel-

jesen eltávolítani a daganatot, 
mely mára már ismét egy négy 

centis cisztát produkált a fejem-

ben. Ekkor értettem, hogy miért 
nem postázták ki a szövettanom 

eredményét, ami pedig illő lett 

volna. Az igazság ismeretében 

most ismét szembe kell néznem 
azzal a lehetőséggel, hogy bármi-

kor bármi megtörténhet. Nem sze-

retnék úgy hazaköltözni az 
ÚRhoz, hogy nem búcsúztam el 

Isten Gyermekeitől addig, amíg 

tehettem. 

MINDENKINEK hálásan köszö-

nök MINDENT!  

Szándékosan nem sorolok fel sem 
eseményeket, sem neveket, sem 

semmi mást, nehogy bárki kima-

radjon. Mindenkinek köszönök 
mindent mert mind a jón mind 

minden máson mindig ott volt Is-

ten áldása. Ő az, aki mindig min-

dent megvizsgál, megmér, jó céllal 
eltervez, olykor megenged, hogy 

megtörténjék és az Ő tervei min-

dig jó céllal valósulnak meg, ezért 

mindig örömteli áldások.  

Így tekintek hálával a betegségem-
re is. Minden pillanatáért szívből 

hálát adok a szeretet Istenének, 

mert ez a hét hónap életem legál-

dottabb, legszebb és leggyümöl-
csözőbb hónapja volt. Nagyobb 

öröm van a lelkemben Isten ke-

gyelméből, mint akik milliókban 
dúskálnak, és akik a közelemben 

élnek elmondhatják, hogy mindvé-
gig jó kedélyű és panaszmentes 

voltam.  Tanúsíthatom, hogy a 

betegség valóban egy áldott kin-
csesbánya melyből, ha jól használ-

juk a keresztet, mint csákányt, 

örök életre szóló kincseket lehet 

kibányászni. Olyan kincseket, me-
lyeket az átlagember nem ismer, 

nem sejt, és ezért sajnos nem is 

remél. Boldogan és áldottan tartok 
hazafelé és viszem a keresztem 

követve a kereszthordozó Jézust.  

A kereszt, mint kivégző eszköz a 

zsidóknál szégyen fája volt. Jézus 

a mi szégyenünket, a mi bűneinket 

vitte fel a gyilkos fára. Ő szégye-
nült meg, hogy az Irgalmas Atya 

ígérete általa a mienk lehessen:  

„Hisz senki, aki tebenned bízik, 

el a kéményseprő-ipari tevékeny-
séget azokon a településeken, ahol 

jelenleg a katasztrófavédelem által 

kijelölt közérdekű szolgáltató biz-
tosítja az átmeneti ellátást, továbbá 

ott, ahol az önkormányzat 2016. 

július 1-vel felmondta a közszol-

gáltatási szerződését. 
2016. november 1-től Bács-Kiskun 

megye 96 települése tartozik a ka-

tasztrófavédelem, kéményseprő - 
ipari szervének ellátási köréhez.  

A legfo ntos abb tudnivaló k 

a kéményseprésről  

A kéményseprő- ipari tevékeny-

ségről szóló 2015. évi CCXI. tör-

vény, valamint a kéményseprő-
ipari törvény végrehajtásáról szóló 

99/2016. (V.13.) kormányrendelet 

alapján 2016. július 1-től módosult 

a kéményseprő-ipari közszolgálta-
tás. 

E napról kezdve a katasztrófavéde-

lem kéményseprő-ipari szerve látja 

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k  
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Bármilyen plébániát érinti ügyben 

előzetes egyeztetés Hunyadfi 

Anikónál — 06 30 422 76 19 

KÖZSÉGI IDŐSEK NAPJA 

Faluház, december 2. 12:00 

Ízelítő a programból: Menczel Dóra 

és Horváth Sándor fellépése, óvodá-

sok műsora. 



Meglehetősen alacsony érdeklődés 
mellett és a fiatal korosztály teljes 

hiányával, több mint másfél órán 

keresztül zajlott a meghallgatás. 

Az önkormányzatot a polgármes-
ter úr mellett, Vörös László alpol-

gármester képviselte, ezen kívül a 

hivatal részéről Lőrincz 
Edit, jegyző asszony volt 

jelen. 

A meghallgatást a pol-

gármester úr beszámoló-
ja indította. Egy évre 

visszatekintve sorolta fel 

az önkormányzat ered-

ményeit. 

A Belügyminisztérium-
tól tavaly működési költ-

ség kiegészítésre 5,8 

millió Ft-ot kapott az 
önkormányzat. Az idei, 

3 millió Ft-ra szóló mű-

ködési pályázat még el-

bírálás alatt van. Az el-
nyert összeget az önkor-

mányzat működési költségekre és 

társulási feladatokra szándékozik 
felhasználni. Szintén a Belügymi-

nisztérium támogatása teszi lehe-

tővé 47 erdei m3 tűzifa szétosztá-

sát. 

Mezőgazdasági Ráépülő Minta-
programban 12 fő, a START Min-

taprogramként indult térkő gyár-

tásban 6 fő vesz részt, hosszú távú 
közfoglalkoztatásban 4 fő, könyv-

tári adminisztrációban 2 fő. A 

Nemzeti Művelődési Intézet part-
nerségében további két fő segíti a 

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

munkáját. Így összesen 24 munka-

társ dolgozik az önkormányzaton 

keresztül. 

November utolsó harmadában ér-

kezik egy hűtőkonténer, amely 
helyének kialakítása, alapozása 

jelenleg folyamatban van. Így 

olyan hűtőkapacitás jön létre, 
amellyel megvalósul a kertészeti 

termékek megfelelő tárolása, és 

így szélesebb körű értékesítése is. 

Az önkormányzat közel 4 millió Ft 

összegű támogatást nyert a külte-
rületi kamerarendszer kiépítésére. 

A veszélyeztetettsége alapján a 

tatárszentgyörgyi határszakaszra 

telepítik majd a kamerákat, amely-
lyel együtt jár a belterületi kamera 

hálózat és a hozzá kapcsolódó 

szerver teljes felújítása is. 

A jövőre nézve még döntésre vár a 

közfoglalkoztatási rendszer továb-
bi sorsa, illetve az iskola épületé-

nek hasznosítása. 

Egy 50-60 fő ellátását 

biztosító, közétkeztetés-
re alkalmas, helyi ter-

mékeket felhasználó, 

szociális konyha és ét-

terem felépítésérére 
pályázott az önkor-

mányzat a megyei Tele-

pülési Operatív Prog-
ram forrásainak terhére. 

A pályázat még elbírá-

lás alatt áll. 

A beszámolót követően 

Kovács István alezre-

des, a lajosmizsei rend-

őrőrs parancsnoka tájé-

koztatót tartott a közbiztonság 

helyzetéről, és a legteljesebb 

együttműködéséről biztosította a 

lakosságot. Novembertől a járőrök 

beosztása lehetővé teszi majd, 

hogy több időt töltsenek Kunbara-

cson. 

A jelenlévők kérdéseket tettek fel 

a megrongált buszmegállóval kap-

csolatban és kérték a leromlott 

külterületi földutak állapotának 

mielőbbi javítását. K. I. 

Tavaly szeptemberben volt a legutóbbi falugyűlés. Idén november 7-én a Faluház nagytermében nyílt 

lehetősége a kunbaracsi lakosoknak arra, hogy meghallgassák Tóth Ferenc polgármester beszámolóját az 

önkormányzat működéséről, eredményeiről, illetve kérdéseiket feltegyék. A lajosmizsei rendőrőrs parancsnoka, 

Kovács István alezredes a község közbiztonsági helyzetéről beszélt. 

Közmeghallgatás — Falugyűlés 
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24 órán keresztül 

bármikor közvetlenül 

hívható la josmizsei 

JÁRŐRSZOLGÁLAT 

SZÁMA: 

06 20/ 539 84 40 

P á l y á z a t i  f e l h í v á s  
Nagycsaládos pályázóknak — az Erzsébet-program keretében üdülési 

szolgáltatás elnyerésére. A felhívás a létszámkeret kimerüléséig, de legké-

sőbb 2016. december 30. napjáig áll fenn. 

A pályázat elérhető nyugdíjasok és fogyatékkal élők számára is. 

További információk: www.erzsebetprogram.hu 

A benyújtásban technikai segítséget nyújtunk a Faluházban.  



Mi szükséges a magán pálinka-

főzéshez? 

A korábbi adómentes főzés után 

2015. január 1-től újra bevezették 

a szeszadót. Ez azt jelenti, hogy 

ún. párlat adójegyet kell igényel-
nie annak, aki magán úton szeretne 

pálinkát előállítani otthon. 

Ki számít magán pálinkafőző-

nek? 

Mindenki, aki legfeljebb 100 liter 

űrtartalmú, párlat-előállítás céljára 

kialakított és a települési önkor-
mányzatnál regisztrált desztilláló-

berendezéssel készít pálinkát a 

saját lakóhelyén vagy gyümölcsö-
sében. Értékesíteni nem lehet a 

pálinkát, csak a magánfőző család-

tagjai és vendégei fogyaszthatják. 

Mi szükséges az adójegyhez? 

Először a helyi önkormányzatnál 
kell regisztrálni az erre a célra 

szolgáló nyomtatványon, majd 

ennek birtokában a területileg ille-

tékes NAV irodában lehet igényel-
ni az adójegyet. A párlat adójegy 1 

liter párlat előállítására jogosítja a 

magánfőzőt. Igazolja 1 liter párlat 
700 forint jövedéki adótartalmá-

nak megfizetését (amelyet egy liter 

42 térfogatszázalékos tényleges 

alkoholtartalmú párlat adótartal-
mát figyelembe véve állapították 

meg), valamint a párlat eredetét is. 

Az első párlat előállítása előtt, leg-

alább 5 darab 700 forint értékű 

párlat adójegyet kötelező igényelni 
(tehát összesen 3500 Ft). Mindig a 

főzés előtt kell az igénylést be-
nyújtani, de lehet előre, az éves 

tervezett összes mennyiségre is 

igényelni, ez azonban tárgyéven-
ként legfeljebb 86 darab párlat 

adójegy lehet tehát összesen 86 

liter pálinka állítható elő. 

A formanyomtatvány beszerez-

hető  
a NAV megyei/fővárosi adó- és 

vámigazgatóságainál papír alapon, 

továbbá letölthető a NAV interne-

tes honlapjáról elektronikus 
(http://www.nav.gov.hu/nav/

letoltesek/

nyomtatvanykitolto_programok), 
illetve pdf formátumban (http://

nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/

jovedeki_nyomtatvanyok). 

K. I. 

Jó tanácsok pálinkafőzőknek 

A legszebb kert 
A „Legszebb konyhakertek” elnevezésű országos 

mozgalom 2011-ben indult. Idén is neveztek 

kunbaracsi kerttulajdonosok a versenyre. 

A program célja az ősi hagyományokra visszatekintő 

kertkultúra felelevenítése, a vegyszermentes kertgaz-

dálkodás, valamint az önellátás népszerűsítése és el-
terjesztése vidéken és a városokban egyaránt. Míg 

nagyanyáinknak gazdagon bevetett konyhakertjei vol-

tak, addig napjainkban egyre kevesebben vannak, 
akiknek van idejük, lehetőségük saját maguk számára 

termelni. Ezen a helyzeten akart változtatni Karcag 

városának alpolgármestere, Kovács Szilva, amikor 
elindította a programot, amely 2013-ban már országos 

mozgalommá nőtte ki magát. 

A pályázat nem csak a kerttel rendelkező vidékiek 

számára nyitott, hanem a városiaknak is, akik csak kis 

területen, erkélyen vagy balkonon tudnak konyhakerti 

növényeket termelni. 

A legszebb konyhakert legfontosabb ismérve, hogy 
ránézésre is látszik, hogy mekkora gondoskodás és 

odaadás van a növények mögött. Emellett természete-

sen objektív szempontok is szerepet kapnak a bírálás-
nál: a növények száma, a szerves tápanyag utánpótlá-

sa, komposztálást, esővízzel való locsolást, a bio- és 

az ökomódszerek, permetezési napló vezetése. 

Jellemzően a pályázók az 51-70 éves korosztályból 

kerülnek ki, de már egyre több fiatal is jelentkezik. 

A szervezők bizakodóan tekintenek a jövőbe. Bíznak 

benne, hogy a nagyszülők mellett felnövő unokák is 
kedvet kapnak a kertészkedéshez. A program elsődle-

ges célja is az, hogy minél többen kapjanak kedvet 

konyhakert kialakításához, műveléséhez. 

2016-ban Kunbaracson első helyezett közösségi kate-

góriában a Homokgyöngye Kertészet, normál kategó-

riában pedig Nám Erzsébet. 

Köszönjük a részvételt!     K. I. 
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A falubeli emberek már pénteken 
közösen díszítették fel a nagyter-

met. Ez folytatódott szombat reg-

gel, amikor a fiatal csőszpárok 
feldíszítették a felvonulási terüle-

tet. 

Az ünnepi menet 13 órakor indult 
lovas kocsikkal, csikósokkal, a 

csősz párokkal, a falusi lakosság-

gal és a többi vendéggel. 

Mindig is hozzátartozott a 

kunbaracsi szüreti mulatsághoz a 

kínálás. Most is nagyon sok 
kunbaracsi család készített házi 

finomságokat. 

Sokan érzik úgy – nem csak 
kunbaracsiak –, hogy a mi szüreti 

felvonulásunk a legcsaládiasabb a 

környéken. Lehet, hogy nem olyan 
nagy rendezvény mint sok más 

hasonló, de mivel kisebb a közös-

ség, jobban figyelünk egymásra és 

a vendégekre –  nálunk nem ma-
radt idén sem szomjasan, éhesen 

senki. 

Mint máskor is a résztvevők fel-

szabadultan mulattak – ettek, ittak,  

 

táncoltak – egy szóval jól érezték 

magukat. 

A már jól ismert forgatókönyv 
szerint a lovas kocsis menet a 

sportpályától indult, körbejárt a 

faluban, majd a faluházhoz érke-

zett. 

Itt került sor a közös főzésre, a 

legszebb fogat díjának átadására, a 

résztvevők vendégül látására. Az 
ebédet ezúttal is egyedi szüreti 

tálakból fogyaszthatták el a vendé-

gek. Örömteli pillanat volt, mikor 
az újszülötteket a közösség 

„kunbaracsi polgárrá” fogadta. 

Köszönjük a kiemelkedő szerve-
zőmunkáját azoknak, akik lehe-

tővé tették, hogy az öt megálló-

nál gazdag vendéglátás, baráti 
fogadtatás várta a felvonulás 

résztvevőit. Ez teszi igazi uni-

kummá a mi szüreti mulatságun-

kat. 

Köszönjük Németh László, Kun-

peszér község polgármesterének 
nagyvonalú felajánlását. A tom-

bola fődíjaként egy póni csikót 

adományozott. Ezúton köszön-
jük mindazoknak, akik adomá-

nyaikkal lehetővé tették, hogy 

ilyen emlékezetes és gazdag 

tombola valósuljon meg. 

A rendezvény támogatói: 

Kunbaracs Község Önkormány-

zata, Kovács Zoltán, Horváth 

Gábor, Takács Mihály, Balogh 
Sándor Kft., Király József, Bol-

dizsár András, Domján István, 

Tóth Ferenc, Vörös László, 
Bácsvíz Zrt., Jurászikné Horváth 

Mária, Bozóki László, Bakk K, 

Szilvási-Hazag Imre, Free-Line 

árolyné, Sutus József, Varga 
Sándor, a Homokgyöngye Ker-

tészet és a Kunbaracsi Kulturális 

Egyesület tagjai. 

Köszönet a rendezvényt biztosí-

tó Kunbaracsi Polgárőrségnek. 

Szüreti mulatság 

5  2016. XV. ÉVFOLYAM, NOVEMBER-DECEMBER  

A szüreti mulatság évek óta az a program, amely az egész falut megmozgatja. Az idei szeptember 10-i 

rendezvény előkészületei már napokkal előtte elkezdődtek. 

Kunbaracs legifjabb lakói névre 

szóló emléklapot kaptak: Hegedűs  

Izabella Tímea, Németh Jázmin, 
Szabó Adél, Tóth Natasa és Urbán 

Norbert Bence.  

Estétől egészen hajnalig rophatták 

a táncos kedvűek. 

Ezúton köszönjük mindazok 
együttműködését és támogatását, 

akik hozzájárultak a rendezvény 

sikeréhez. 

Németh Susan 



A gyertyát a helyi óvoda egy 
kis óvodása fogja meggyújtani  

december 11-én 16.00 óra-
kor. Ezen a vasárnapon az 

Adventi vásár bevételét az 

óvoda javára fogjuk felajánla-

ni. 

 
Gyertyát gyújtja Földi Tibor 

Római Katolikus plébános  

december 18-án 16.00 óra-

kor. 

 

 
A gyertyagyújtást követően 

vendéglátás a faluházban, 
forró tea, forralt bor, társasjá-

ték, kötetlen beszélgetés! 

 

 Advent i  vásár  
kézműves termékekből. Kap-
hatóak lesznek kézműves aján-

dékok, lekvárok, savanyúsá-

gok, olajok, füstölők. 

 

 

Ünnepi gyertyagyújtásra hívjuk a 

község lakosságát a közös Adventi 

koszorúhoz az önkormányzati 

hivatal előtti csobogónál! 

 

A gyertyát november 27-én 

16.00 órakor Téglási Anna 

református lelkész asszony 
fogja meggyújtani. 

 

A gyertyát gyújtja Magyar 

Istvánné Piroska a Gyöngyvi-
rág Nyugdíjas Klub vezetője 

december 4-én 16.00 óra-

kor. 
 

 

 

Falu Mikulás érkezik a 

Faluházba 

2016. december 6-án, 

kedden 15.30 órakor. 
 

A mikulás minden KUN-

BARACSI GYERMEKET 

(14 éves korig)ajándékkal 

vár 

a Nagykőrösi Körszínház 

Mikulás-váró műsorát 

követően. 

Várunk szeretettel minden 

érdeklődőt! 

HOMOKGYÖNGYE KERTÉSZET 

TERMÉKEI KAPHATÓK 

Cékla: 150 Ft/kg 

Vöröshagyma: 120 Ft/kg 

Burgonya: 50 Ft/kg 

Savanyú káposzta megrendelhető. 

Adventi gyertyagyújtás 

Mikulás ünnepség 
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Magyar, pamut zoknit vásárolhat a ké-
szítőtől! 

SZLÁDIK ZOKNI kedvező áron megrendelhető! 

Bemutató darabok: mintás gyermek és női valamint 

egyszínű férfi zoknik a könyvtárban. 

Érdeklődni: 0630/542-8135. 



a kunbaracsi kocsmában 

2016. december 10-én 

A beöltözőket ingyenes 

welcome drinkkel ajándékoz-

zuk meg 

Mindenkit szeretettel vá-

runk!!!! 

A belépés díjtalan! 

 

a kunbaracsi kocsma szerve-

zésében. 
A 2016-os évet búcsúztasd velünk, 

illetve 

köszöntsd a 2017-es évet jó kedvel, jó 

társaságban! 

 

Vendégvárás 19.00 órától és 

20.00 órától RETRO ZENÉS BULI. 

Vendégeink főtt virslivel csillapíthat-

ják étvágyukat. 

A DJ PULTBAN: DJ PÁLESZ!  

tással kapcsolatban több változást 

tartalmaz. 

Az eddigi gazdálkodási év 

(szeptember 1-től december 31-ig) 

helyett a következő időszaktól 

kezdve naptári évre vonatkozóan 

kell a nitrát jelentést megtenni. 

Ennek megfelelően az adatlapokat 

január 1. és március 31. között kell 

2016. január 1-én lépett hatályba a 

vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni vé-

delméhez szükséges cselekvési 

program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és 

nyilvántartás rendjéről szóló 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

módosítása, mely az adatszolgálta-

majd elektronikusan, ügyfélkapun 

keresztül beküldeni a Nemzeti Élel-

miszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH) részére. 

Minden Kunbaracson gazdálkodó, 

mezőgazdasági tevékenységet végző 

gazdának be kell küldeni ezt az 

adatszolgáltatást! 

Forrás: agroinform.hu 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 

állandó programjai 

MIKULÁS PARTY 

Mezőgazdasági termelők figyelmébe ajánljuk!  

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub 

foglalkozása 

kedd 14:00-18:00 

Jóga foglalkozások 
kedd és csütörtök 

17:30-19:00 

Saját testsúlyos edzés 

szerda 18:30-20:00 
Kézimunka kör 

péntek 16:00-18:00 
 

További információk a Könyvtárban 
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Szilveszteri Buli a Faluházban 

Könyvtár hírei 

 

2016. december 7-én új könyvek 

érkeznek könyvtárunkba min-

den korosztály számára lesznek 

újdonságok. 

48 db új kiadvány 150.000.-Ft ér-

tékben érkezik a Katona József 

Megyei Könyvtár beszerzésében a 

kunbaracsi olvasók számára. 

Ízelítő a kínálatból 

Soós Kálmán-Dlusztus Imre: 

A jó magyar pálinka 
Simon Réka Zsuzsanna: 

Majdnem egy tucat királylány 

Gre Olga: Palackfigurák 
Lackfi János: Robban az iskola 

 

Jöjjön el a könyvtárba, hozza el 

gyermekét, unokáját és vegye kézbe 
újdonságainkat valamint a rendsze-

resen megjelenő folyóiratokat! 

Változik a nitrát adatszolgáltatás 2017-től Az eddigi gazdálkodási év (szeptember 1-től december 31-ig) helyett a 

következő időszaktól kezdve naptári évre vonatkozóan kell a nitrát jelentést megtenni. 
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Óvodai hírek 
A Kunbaracs Óvoda a 2016/2017-es 

nevelési évben ismét megnyitotta kapu-

it. A nevelési évet tizenöt gyermek 

kezdte meg, melyből öt fő kiscsopor-

tos, öt fő középső csoportos és öt fő 

nagycsoportos gyermek. A nemek ará-

nyát tekintve nyolc leány és 7 fiú gyer-

mek. 

A tanév menete 
A tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 

27.) EMMI rendelet szabályozza óvo-

dánk tanítási szüneteit is. Első tanítási 
nap: 2016. szeptemebr 1. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. 

(csütörtök) 

Az őszi szünet 2016. november 2-ától 

2016. november 4-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

október 28. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2016. november 7. 

(hétfő) 

A téli szünet 2016. december 22-től 

2017. január 2-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2016. december 21. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2017. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 

2017. április 18-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2017. április 12. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2017. április 19. (szerda). 

A Mikulás 2016. december 6-án ked-

den érkezik óvodánkba. A fogadásra és 

a jó gyermekek ajándékának átadására 

tíz órakor kerül sor. Az ünnepség a 

tavalyi évhez hasonlóan idén is zártkö-

rű lesz. 

Adventi gyertyagyújtás és vásár 

A települési Adventi gyertyagyújtásra a 

Karácsonyt megelőző négy Adventi 

vasárnapon kerül sor. A kunbaracsi 

gyerekek a harmadik Adventi vasár-

napra verssel és közös énekléssel ké-

szülnek. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy 

óvodás gyermek fogja meggyújtani 

az egyik gyertyát a települési koszo-

rún, melyre december 11-én 16 órakor 

kerül sor. Ezt követően jótékonysági 

Adventi vásárt tartunk, mely során az 

óvodás gyermekek karácsonyára sze-

retnénk gyűjteni. Kérünk minden ked-

ves kunbaracsi lakost, hogy aki teheti 

látogasson el az adventi vásárunkra, 

így tegyék még boldogabbá a gyerme-

kek karácsonyát. 

A karácsony eljövetelére december 20-

án, kedden kerül sor . Az ajándékát-

adásra minden kedves szülőt és nagy-

szülőt szeretettel várunk.  

Menczel Dóra 

 

Anyakönyvi  hírek  
Házass ágot kötöt t    
Fónagy Mónika és Kocsi András — 2016. 09. 12.  

Mészáros Mónika és Oskolás Csaba — 2016. 09. 20.  
 

Szüle tet t   
Urbán Norbert Bence — Kecskemét, 2016. 08. 18.  

édesanyja: Papp Anita 

Márkus Anna — Kecskemét, 2016. 11. 16. 
édesanyja: Plattner Anita 

Dobozgyűjtés 

Elhunytak  

Urbán János — 1930 

Papp József — 1943 

Hugyecz Józsefné — (született Dömök Ilona) 

1929 
Sík Mária — 1986 

Kecskeméti Andrásné — (született Földi 

Margit) 1927 

Mindenkinek szeretnénk megkö-
szönni a fáradalmát a dobozgyűj-

tés kapcsán. Az alacsony felvá-

sárlási ár ellenére is 19.165 Ft-ot 

sikerült összegyűjteni.  
A dobozgyűjtésből befolyt ösz-

szeg felét (ami eddig az iskoláso-

ké volt) félre tesszük, várjuk az 
ötleteket, hogyan használhatnánk 

fel úgy, hogy a falu ovis gyereke-

in kívül a többi falubéli kisgye-
rek is részesülhetne valahogyan 

az összefogás gyümölcséből! 

Az óvodások folyamatosan kap-

nak belőle, legutóbb a tökfaragás 
alapanyagát szerezte be Dóri néni 

ebből a pénzből. / Lestár Tamara 

és Kígyósi Krisztián  


