
 

 

Önkormányzati hírek 
Megújul az Önkormányzati Hivatal előtti bejáró 

A hivatal előtti 250 m2-es terület térkővel való 

burkolása jelenleg is folyik. A térkövek a helyi 

térkőgyártó üzemben kerültek legyártásra a 

közfoglalkoztatottak közreműködésével. Az 

alapanyag leszállításában nyújtott segítséget 

köszönjük Németh Norbertnek, illetve Gyenes 

Gábornak. Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

Fehér Istvánnak a talajelőkészítésben nyújtott 

segítségéért. A térkőgyártó üzemben legyártott 

térkövek felhasználásával eddig már burkolásra 

került a Művelődési Ház előtti kocsi beálló, 

illetve a szaletli alja és közvetlen környezete is. 

 

Téli rezsicsökkentés 
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 

Kormány, a téli rezsicsökkentés végrehajtását 

követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) 

Korm. határozat alapján egyetértett azzal, hogy 

a téli rezsicsökkentésben korábban nem 

részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől 

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 

egyszeri természetbeni támogatásban 

részesüljenek a fűtési költségek viselésével 

összefüggésben. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a téli 

rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 

nem részesült, amennyiben nem gázzal 

működő fűtési rendszere van, 

igénybejelentését az Önkormányzati 

Hivatalban 2018. szeptember 30-ig 

nyújthatja be. 

 

A társadalmi munka fontosságáról 
Az elmúlt években településünkön sokan 

szabadidejüket és energiájukat nem kímélve 

vettek részt társadalmi munkában, amivel 

nagyban hozzájárultak a falu szépüléséhez és 

fejlődéséhez. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a 

megmozdulásokat, (a legutóbb az óvoda 

udvarán található játékok lefestése történt meg), 

mert munkálataik közösségépítő szerepén túl, 

látványosan felhívják a figyelmet a társadalmi 

munka fontosságára. Csak együtt, és akarva 

tarthatjuk meg, és tehetjük Kunbaracsot olyan 

településsé, ahol jó tölteni a hétköznapokat, és a 

felnövő generációk számára is élhető életteret 

biztosít a jövőben. Ez a falu népességmegtartó 

erejéhez is nagyban hozzájárul, amire nagyon 

nagy szükségünk van.
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Szociális célú tűzifa támogatás 
Kunbaracs Község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot 

nyújtott be. Kedvező elbírálás esetén értesítjük a tisztelt lakosságot a támogatás 

igénybevételének módjáról. 
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Kunbaracs is képviseltette magát a Hírös Héten 
 
Az augusztus 19-26 között rendezett 

Hírös Héten falunk is képviseltette magát 

a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 

kiállításon, 18 másik település 

társaságában. A Homokgyöngye 

Kertészet által termelt zöldségfélék, 

fűszernövények mellett saját készítésű 

lekvárok, Sutus József dísznapraforgói 

és Hegedűs László pásztortárgyai és 

lószerszámai is kiállításra kerültek. A 

falu bemutatkozó napján, augusztus 25-

én, Lőrincz Edit jegyző asszony 

megnyitó beszéde után Menczel Dóra és 

Horváth Sándor kunsági táncokkal 

szórakoztatta a közönséget. Ezt követően 

pedig kóstolóként pedig mangalica 

zsíros kenyeret szolgáltak fel a baracsi standot megtekintő érdeklődőknek. Immár negyedik alkalommal 

került megrendezésre az Aranyhomok Térségi Lekvárverseny is, aminek keretében három kategóriában, 

63 finomabbnál finomabb lekvár versengett a helyezésekért.   Vegyes gyümölcslekvárok kategóriában 

Lőrincz Edit , málnalekvár pirosribizlivel   lekvárjával harmadik helyezést ért el. Gratulálunk neki!

 

Felhívás 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

szeptember 8-án megrendezésre kerülő 

Hagyományőrző Szüreti Mulatságra tegyék 

rendbe otthonaik utcafrontját, hogy még szebb 

környezet fogadhassa a lovas felvonulásban 

résztvevőket. Illetve kérjük, hogy ahol virágok 

vannak, azokat locsolják, gondozzák, hogy 

szépen mutassanak nemcsupán felvonulás 

idejére, hanem a mindennapokban is. 

 

Tisztelt Lakosság! Kedves Dobozgyűjtők, Segítők és Támogatók! 

Augusztus hónap elején leadott dobozokból 

43.800 Ft gyűlt össze! Nagyon nagy köszönet 

érte mindenkinek! Három utánfutóval vittünk 

vissza, ami igen komoly mennyiség, örülök, 

hogy időről-időre egyre többen gyűjtik az üres 

dobozokat! A bevétel elosztása a megszokott, 

az összeg fele az Óvodáé, a másik fele pedig a 

falu gyermekeire lesz fordítva, szépen gyűlik 

A Homokgyöngye kertészet zöldség árai 
 

Burgonya: 120 Ft/kg 

Sárgarépa: 300 Ft/kg 

Cékla: 300 Ft/kg 

 

Érdeklődni lehet a Könyvtárban, nyitvatartási időben, 

illetve Hegedűsné Lédeczi Ildikónál a  

+3630/542-8135-ös telefonszámon. 
 

Véradás 
Adományozz egészséget. Aki vért ad, életet ad! Véradás kerül megrendezésre a Vöröskereszt 

szervezésében. Helyszíne: Kunbaracsi Művelődési Ház, Időpontja: 2018. szeptember 13. 

(csütörtök) 13:30-15:00 óra között.  
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már erre is az összeg!  

Most is, mint legutóbb kéréssel fordulok 

mindenkihez a további gyűjtéssel kapcsolatban! 

A zsákokban kérném, hogy mindenki külön 

gyűjtse a sörösdobozt, ami alapvetően 

alumínium, illetve külön a konzervdobozt, ami 

vaslemez. Mivel szétválogatni nem tudom már 

az összegyűjtött mennyiséget és nem mindegy 

mi van a zsákban vagy átveszik-e legközelebb, 

mert nagy a leadási ár közötti különbség a két 

tétel esetén!  

Ismételten köszönöm mindenkinek a kitartó 

dobozgyűjtést, tárolást, valamint az elvitelhez 

kölcsön kapott utánfutót és autót, illetve a két 

plusz sofőr segítségét is szeretném 

megköszönni! 

Ősszel várható a következő fuvar! 

Kígyósi Krisztián 

Beszámoló az óvodai játékok 

festéséről 

Augusztus 11-én szombaton közösségi 

munkában megtörtént az Óvoda udvarán lévő 

kültéri játékok festése, állagmegóvása. Előzetes 

felhívásra a szervezőkön kívül 7 fő jelentkezett, 

így kilencen voltunk a feladatra, sajnos az 

óvodás gyerekek szülei közül senki sem jött el. 

A kis létszámú csapat nem tudta 100%-ban 

befejezni a munkákat. A mászókás csúszdára 

nem tudtuk feltenni az új nádszövet tetőt, ami az 

árnyékolást szolgálná, valamint az előtte lévő 

„gumiabroncs kerítés” lefestésére sem volt 

ember, ezért ezek a játékok nem használhatóak 

biztonsággal továbbra sem.. A Kölcsey utca 

felől lévő kerítésrészt is kijavítottuk, már csak a 

festés hiányzik.  

A megmaradt munkák elvégzésére az 

önkormányzatnál dolgozó karbantartó 

munkatársat fogjuk felkérni. Jó lenne látni az 

összefogást, megmozdulást ilyenkor is a 

faluban, amikor segíteni kell településünk 

meglévő eszközeinek, értékeinek 

megóvásában. Utólag is köszönjük 

mindenkinek a segítséget, aki részt vett a 

felújítási munkálatokban! 

 

Üdvözlettel 

Menczel Dóra és Kígyósi Krisztián 

 

 

A nyugdíjas klub hírei 

Minden héten kedden jövünk össze a 

Művelődési Házban 15.00-18.00 óra között. A 

névnapokat tartjuk meg, beszélgetünk és aki 

szeret kártyázni az kártyázik. Közös 

istentiszteleten vettünk rész Bíró Csabáéknál. 

Ott volt Kenyeresné Anna lelkész asszony és 

Földi Tibor plébános. Várjuk a kunbaracsi 

időseket, hogy csatlakozzanak hozzánk. 

Egyedüli klub vagyunk Kunbaracson, amelyik 

még nem szűnt meg, csak sajnos kevesen 

vagyunk. 

Hunyadfi Anikó 

A plébánia hírei 

A plébániánkon másodszor lesz keresztelő. 

Ruha és más egyéb használati tárgyakat 

gyűjtünk be a plébániára. Pár forintér 

értékesítjük. A befolyt pénzből  rászorulókat 
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segítünk. Így tudtunk adományozni iker 

babakocsit, automata mosógépet, gyerek ágyat 

és más egyéb használati cikket.  

Előre meghirdetjük a turit is. Tud róla és segít 

az önkormányzat és Földi Tibor plébános, hogy 

a plébánia udvarán mikor van turi. Ezt a 

tevékenységet önkéntesen Hunyadfi Anikó 

gondnok végezi. Itt szeretnénk meghívni a 

képviselő testületet és a támogatásukat kérjük. 

A nyugdíjas klub tagjai sok támogatást adnak. 

Tavasszal egy 5 gyermekes családnak leégett 

a háza. Őket 20.000 Ft-al és egy adomány 

csomaggal segítettük. Tibor Atya vitte el az 

adományunkat, mindenkinek hálásan 

köszönjük a segítségét.  

Hunyadfi Anikó 

Kunbaracsi plébánia 

 

Könyvtári hírek 
Felhívás 

 Az adatvédelmi jogszabályok változása a 

könyvtári nyilvántartást is érinti. 2018. 

december 31-től nem hosszabbíthatjuk meg 

automatikusan a tagságot. Kérünk mindenkit, 

aki szeretne továbbra is könyveket kölcsönözni, 

2019. januárban feltétlenül személyesen jöjjön 

el a könyvtárba, ahol díjmentesen beiratkozhat. 

Kiskorúak esetében szülői nyilatkozat is 

szükséges. Aki januárban nem iratkozik be, 

annak tagsága megszűnik, kölcsönözni nem tud. 

Kérjük az olvasókat, a LEJÁRT 

KÖNYVTARTOZÁSOKat mielőbb 

rendezzék. Különös tekintettel a kötelező 

olvasmányokra, amelyeket folyamatosan 

keresnek. 

Ajánló 

2018 január óta új folyóiratokkal gazdagodott a 

kínálatunk. Hasznos segítség nyelvtanulóknak a 

havi rendszerességgel érkező 5perc Angol 

magazin. A tudomány és társadalom aktuális 

kérdéseivel kapcsolatban izgalmas és igényes 

ismeretterjesztő cikkeket olvashatunk az IPM 

magazinban. A Természetgyógyász magazinból 

az egészségmegőrzés alternatív módjairól 

kaphatnak ismereteket az olvasók. 

Digitális Jólét Programok a könyvtárban 

Nyáron megkezdődött a Digitális Jólét Program 

gyakorlati megvalósítása is. Két 

műhelyfoglalkozást tartottunk májusban és 

júniusban. Egymással összefüggő témákkal – 

„Munkavállalás az EU-ban” valamint az 

„Online nyelvtanulás lehetőségeiről és 

módszertanáról” – adtunk online tájékozódási 

pontokat. 

A következő hónapokban újabb két érdekes 

témával fogunk foglalkozni. „VIRTUÁLIS 

TURISTA” programunkon az online 

utazásszervezéshez ad használható gyakorlati 

segítséget a tájékozódástól a helyfoglaláson át a 

vonatjegy vásárlásig belföldön és külföldön 

egyaránt. 

„AZ ONLINE BOLT” címmel olyan 

ismeretterjesztő és gyakorlati foglalkozást 

tartunk, ahol az okos eszközökről indított online 

vásárlás előnyeiről, hátrányairól, veszélyeiről, a 

biztonságos fizetési lehetőségekről, a virtuális 

bankszámlák kezeléséről kapnak ismeretet az 

érdeklődők. A programokhoz 3 db Notebookot, 

2 db okostelefont, 2 db tabletet biztosít a 

pályázat. A rendezvények pontos időpontjáról 

és részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk a 

lakosságot. 

További információk: 

kunbaracsikonyvtar@gmail.com 

Jóga 
Ősztől újra indulnak a jóga a foglalkozások a 

művelődési házban. Várunk minden érdeklődőt 

hétfői és szerdai napokon 18:00-19:30-ig. Az 

első alkalom ingyenes, ezt követően 500 Ft egy-

egy foglalkozás. 4 alkalmas bérlet vásárlására is 

van lehetőség 1500 Ft-ért (375 Ft/alkalom). 
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Kun b ar a c s  K ö z s é g  Önkormányza t a  

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2018. szeptember 8-án, szombaton 

megrendezendő 

Hagyományőrző  Szür e t i  Mulatsá gra  

Pr o g r am 

13.00 Szüreti felvonulás indul a Sportpályáról: - felvonulás a Damjanich - Kossuth- Kölcsey– Dózsa 

György Templom - Kossuth - Kölcsey utcák útvonalán. 

15.30 A szüreti felvonulók fogadása a Faluház mellett 

16.00 Lovasok, fogatosok, vendégek étkezése folyamatos 

A rendezvényünkön részt vesz a Karcagi Birkafőzők Egyesülete, akik elkészítik a  

Hungarikum Karcagi Birkapörköltet. 

17.00 Újszülöttek „Kunbaracsi polgárrá” fogadása 

17.15 ,,jkjjj  Art’s OK Táncszínház bemutatója 

17.45 Kulcsár István és Barátai Néptánc műsora 

18.05 

18.20 

18.30 

20.00 

Kereki Nótások zenés műsora 

Menczel Dóra és barátai néptánc bemutatója 

Márványos Együttes szórakoztató műsora 

Tombola sorsolás 

20.30 Szüreti bál a Művelődési Házban, zenél Pajor László és zenekara 

Tombola felajánlást szívesen fogadunk, mellyel Ön is támogathatja rendezvényünket! 

Egyedi díszítésű gulyástányérok vásárolhatók, amelyekből az ételek díjtalanul 

fogyaszthatóak! 

Kézműves vásár, és ugrálóvár színesíti a programot! 
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Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda Egészségpontja 

Időpont: 2018.09.08.  12.00 -16.00 óra 
Helyszín:  Általános Iskola  6043 Kunbaracs, Kölcsey Ferenc u.2. 

 
 Szűrőbusz: Általános egészségi állapotfelmérés 

( vérnyomás, vércukor, testtömeg index) 
Anyajegy szűrés 
Életmód tanácsadás dietetikussal 

 Újraélesztés bemutatása, gyakorlása ( 14 órától az iskolában) 
 

A szűrések és az egyéb egészségügyi szolgáltatások ingyenesek. Időpontot nem kell kérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Született: 

Szládik Anda 2018. 04. 25., an.: Szládik Angéla 

Kiss Olivér 2018. 06.14., an.: Ondó Erika 

Lehóczki Dávid János 2018. 06. 15., an.: Pető Szabina Diána 

Kigyósi Alíz 2018. 06. 25., an.: Lestár Tamara 

Sági Boglárka 2018. 07. 14., an.: Kőrösi Éva 

Földházi László 2018.08. 05., an.: Herczeg Beatrix 

Hegedűs István 2018. 08.23., an.: Jobbágy Tímea 

Házasságot kötött: 

Sebestyén Mária és Belia Márton (2018. június 30.) 

25 éves házassági évfordulójukat ünnepelték: 

Németh Erzsébet és Simon Pál István (1993. augusztus 28.) 

Szeibert Edit és Lőrincz Ernő András (1993. július 31.) 

Lédeczi Ildikó és Hegedűs László (1993. július 31.) 

 

Mindenkinek szívből gratulálunk! 

 

Elhunyt: 

özv. Szatmári Sándorné, 1931. 03. 11. – 2018. 06. 09. Lajosmizsén lakott 

özv. Bagó Lajosné, 1923. 08. ….  – 2018. 08. 02. Kecskeméten lakott 

Péli Imre, 1973.01.15. – 2018.08.25. 

 

 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Gondos Máté. 

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Kenderesi Ilona, Kígyósi Krisztián, 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 

 


