
2015. XIV. évfolyam, Március- Április Megjelenik kéthavonta 

A tartalomból:     

Majális 1 Gazdahírek 4-5  

Önkormányzati hírek, 2-3 Civil hírek 5-7  

Iskolai hírek 3 Könyvtár hírek, Anyakönyvi hírek 8  

 

 

 

2015. május 1-jén községi majálist rendezünk, a hagyományoknak megfelelően a 

kunbaracsi sportpályán. 

Tervezett programok: 

Főzőverseny, nevezések leadása 10 órától a helyszínen 

10.20-11.00 A 10 éves Ladánybenei Pannóniás Baráti kör veterán jármű bemutatója, baráti 

 beszélgetéssel egybekötve, Lénárt András a baráti kör vezetőjének közreműködé-

 sével 

11.30 Ügyességi versenyek: kötélhúzás, lufi fújás, talicska toló verseny 

13.00 Kunbaracs főzőbajnoka 2015” díj átadása. A díjat átadja Kígyósi Krisztián 

14.30 Kutyás bemutató-Sinka Ödön és barátai közreműködésével 

 

Egész délután trambulin, gokart, vásárosok várják az érdeklődőket! 

 

Köszöntjük az édesanyákat! 

Anyai szív 
 

Van-e olyan drágaköve a világnak 

Amilyen a szíve az édesanyának? 

Ér-e annyit annak hideg ragyogása 

Mint az édesanya szelíd mosolygása? 

Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye, 

Mint az édesanya értünk hulló könnye. 

Mint az édesanyánk féltő, óvó karja, 

Mely testünket, lelkünket védőn betakarja 
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Önkormányzati hírek 

A képviselőtestület 2015. január 29-ei üléséről: 

 Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök tájékoztatta a képviselőtestületet a Településfejlesz-

tési Terv készítésének folyamatáról. A testület egyhangúan a Terv mihamarabbi befejezését sürgeti, 

hiszen anélkül több hazai és uniós pályázattól esik el a falu és a környékbeli vállalkozások is. 

  Sipos Sándor tájékoztatta a képviselőtestületet az „Egészségkert” programról, melynek            

 keretében tervezik az önfenntartást célzó kiskertkultúra visszahonosítását - többek között  – 

Kunbaracson is. Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselők tájékoztatták a  testületet, 

hogy a közfoglalkoztatási startmunka keretében közösségi egészségkert kialakítására pályáztak, 

amely mintaként szolgálna a településen élők számára. 

A képviselőtestület 2015. február 23-ai üléséről: 

 Kecskeméti Zoltán tanyagondnok írásban tájékoztatta a képviselőtestületet a 2014. évi tanyagondno-

ki szolgálat tevékenységéről. Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület 

vezetője elmondta, hogy az idén talán beveszik a tanyapályázatba a kocsi cserét is. A képviselők hiá-

nyolták a tanyagondnok munkatervét, amire a vezető elmondta, hogy a tanyagondnoknak kötelezően 

munkanaplót kell vezetnie, végül a testület Kecskeméti Zoltán írásbeli beszámolóját – szóbeli kiegé-

szítéseivel – egyhangúan elfogadta. 

 Tóth Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a 2014. évi költségvetés módosítá-

sáról rendeleteket kell alkotni, amit a több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok felhasználá-

sa, valamint az óvodai gyermeklétszám csökkenés miatti támogatás elvonások tették szükségessé. 

 A testület egyhangú szavazással elfogadta a Kunbaracsi köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályá-

zat kiírását, amely 2015. február 27-én kiírásra is került. A pályázatra 1 jelentkezés történt, a SZIGÜ 

Temetkezési kft.-től, így 2015. április 1.– 2025. március 31-ig továbbra is ők üzemeltetik a Kunbaracsi  

köztemetőt. 

 A képviselőtestület 2015. március. 15.-2015. július. 15.-ig bérbe adta az Önkormányzat tulajdonát 

képező Kunbaracs, Kossuth utca 19/A szám alatti önkormányzati bérlakást.  

Településfejlesztési bizottság: 

A képviselőtestület a 2015. március 30-ülésén létrehozta a Településfejlesztési Bizottságot. A bizottság el-

nökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell választani. Tagjainak száma 5 fő. 

A bizottság tagjai: 

Sági Márk elnök 

Hegedűs Lászlóné tag Művelődésszervező manager 

Kígyósi Krisztián tag  Mérnök—informatikus 

Sipos Sándor külsős tag, Szervezetfejlesztő 

Sebestyén Mária külsős tag, Gazdasági– és vidékfejlesztési agrármérnök 

 

A bizottság céljai: 

 Kunbaracs község településfejlesztési projektjeinek előkészítésében és megvalósításában, végrehajtásá-

ban való aktív közreműködés 

 A település népességmegtartó képességének növelése 

 Vállalkozások letelepedésének segítése; újonnan alakuló, valamint meglévő vállalkozások megtartásának 

segítése 

 Kunbaracs község Önkormányzat gazdasági erejének erősítése, növelése 

 



A bizottság munkája: 

2015. április 8-án ülésezett először a Településfejlesztési Bizottság. Sági Márk elnök elmondta, hogy a telepü-

lés életében nagyon fontos szerepe lesz a bizottságnak, mivel a képviselőtestületet és a lakosságot fogja segíte-

ni a bizottsági munka, ezáltal előmozdítja a fejlődést. Az ülés témája, a Településrendezési Terv elkészítéséhez 

szükséges Településfejlesztési koncepció módosítása, aktualizálása volt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 

el is fogadott, amit a következő képviselőtestületi ülésen a testület elé fognak terjeszteni. 

Településfejlesztési koncepció: 

A területfejlesztésnek a maga eszközeivel a természet és tájvédelmet valamint a terület gazdaságfejlesztését 

egyaránt kell szolgálni. 

Ilyen a: 

 Gazdaságfejlesztés / Munkahelyteremtés / 

 Turizmus 

 Lakásfejlesztés 

 Intézményfejlesztés 

 Üdülőfejlesztés  

 Zöldterület fejlesztés 

 Infrastruktúrafejlesztés 

 Úthálózat 

Mindezeket segítendő feladatokra alakult meg a Településfejlesztési Bizottság, aminek tagjai között gazdasá-

gi, vidékfejlesztési és kommunikációs szakemberek vannak, akik a község jelene és jövője iránt elkötelezettek. 
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Iskolai hírek 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény értelmében a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 

31. között született gyermekek a 2014/2015. tanév kezdetén tankötelessé válnak. 

Beíratásuk az iskolába 2015. 04. 17-18-án megtörtént. 

A Kerekegyházi Móra Ferenc  Iskola, és AMI Kunbaracsi Telephelyére 7 gyermeket írattak be szüleik. 

A következő tanévre várható osztály létszám 17 fő. 

 

 

Tavaszi programjaink kiemelkedő eseménye volt A Körzeti Gyermeklabdarúgó Torna, melyen 4. alkalommal 

vettünk részt. 10 tanulónk vegyes korcsoporttal indult. A gyerekek labdajátékok által kitartást, csapatmun-

kát, a fair-playt sajátíthatták el. Munkájukért kiérdemelten kaptak ajándékot. 

 

 

Április 28-ára tervezett programunk a Kecskeméti Katona József Színház támogatásával valósulhat meg. A 

gyerekek G. A. Rossini - Németh Virág: És közben szól, a dal című zenés előadást tekinthetik meg. Az osztály 

teljes létszámmal készül a színházlátogatásra. 

 

 

Altné Lantos Odett 

tanító 
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Gazdahírek 

EMVA Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) támogatás tájékoztató 2015 

KAT támogatott területeken minimum 0,3 ha mezőgazdasági parcellá(k)ból álló, összesen legalább 1 ha nagy-

ságú mezőgazdasági földterületen folytatott mezőgazdasági termelés, a földterület hasznosításával összefüg-

gésben felmerülő költségek illetve kockázatok viselése. 

Támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a 

Magyar Állam tulajdoni hányada 50% felett van. Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyep-

ként, illetve takarmánytermő szántóterületként kell hasznosítani, a vetőmagtermesztés a jogcím keretében 

nem támogatott. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fizikai ellenőrzés során az igényelt, támogatható növény helyett 

KAT -ban nem termeszthető növényt találunk, és a terület nem érintett vis major kérelemmel, akkor az adott 

évi teljes kérelem elutasításán túl(!) az ügyfél még a következő évben sem jogosult KAT kifizetésre. 

EMVA NATURA 2000 Gyepterületek támogatás tájékoztató 2015 

Támogatásra jogosult terület: 

Minimum 0,3 ha kiterjedésű mezőgazdasági parcella 

Natura 2000 tematikus fedvényként feltüntetett területek. 

Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket gyepként kell használni. Hasznosítási kódok: ALL01, 

ALL02, GYE01, GYE02, FRL01 

A terület nem áll állami tulajdonban és egyben honvédelmi szervek vagyonkezelésében. 

Ha nem kéri a Natura 2000 támogatást, de a terület a MePar-ban kijelöltként került rögzítésre, akkor a föld-

használati előírásokat az ügyfél támogatás nélkül is köteles betartani! 

Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2015 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be: 

 Háziasított szarvasmarhaféle 

 Nőivarú 

 A kérelem benyújtásának napján kora legalább 8 hónap 

 Húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott fajtakóddal-legkésőbb a kére-

lem benyújtásáig-bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba 

 Olyan állományhoz tartozik, amelyben 50%-ot meghaladó mértékben hústermelés céljából nevelnek bor-

jakat 

 A kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van 

 Tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis– és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyúj-

tásának fenn kell állni az állományban. 

A támogatásra az a termelő jogosult: 

 Aki/amely az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be 

 Aki/amely a kérelmén legalább 1 támogatható állatot jelent be 

 Tárgyév június 9-én rendelkezik 1 ha minimális SAPS jogosult területtel, vagy adott naptári évben igé-

nyelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásaink össze-

ge meghaladja a 100 euró értéket 

 Aki/amely a kérelmezett állatokat a kérelem benyújtását követő naptól kezdődően 6 hónapig folyamato-

san a tenyészetében tartja 

 Aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományára vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egye-

deinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) 

rendelet ( a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról; 

 Aki/amely gondoskodik a tenyésztésben lévő állományra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben fog-

laltak szerinti apaállat-használatról 

 Aki/amely a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy 

kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ 



 

 

2015 .XIV. ÉVFOLYAM, MÁRCIUS -ÁPRILIS   5 KUNBARACSI  HÍRMONDÓ  

 A 2015. január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket, 

fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adat-

bázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztráltak 

 Akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2015. január 1-jétől 2015. dec-

ember 31-ig tartó időszak során 

 Aki/amely a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a születést 

követően legalább 1 hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja 

 Akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az 

üszők aránya legfeljebb 40% 

 Aki/amely a TIR-ENAR –ban a kérelemben szereplő támogatható állatok tenyésztésének állattartója-

ként szerepel ügyfél-azonosító számának feltüntetésével 

 Kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legké-

sőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél azonosító megállapításra alkalmas kérel-

met nyújt be 

 Bejelentette a vállalkozása a kis– és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény sze-

rinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a támogatási kérelem be-

nyújtásával egyidejűleg bejelenti 

 Rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

 Ügyfél azonosítója szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban 

Kifizetés: 

Az összes rendelkezésre álló támogatási keret, illetve a támogatható állategyedek figyelembe vételével megál-

lapított támogatási összeg. A támogatási összeg kifizetéséről az MVH a tárgyévet követő év június 30-ig intéz-

kedik. 

A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások: 

A tenyészetre vonatkozó K0795 betegségmentességi igazolás másolatát kell a kérelemhez csatolni. 

 

Bármilyen e témában való kérdésük, problémájuk van forduljanak Hozzánk bizalommal! 

 

Szilvási-Hazag Imre 

Sági Márk 

Tisztelt faluközösség! 

Az előző számban már jeleztem az 

„Egészségkert”- mintakert program 

lényegét. 

A jelenlegi állás szerint a program 

gyakorlati megvalósítása beindult. 

Pályázat útján „START” munka 

program /2015.03.01-2015.10.31-ig/ 

keretében 8 fő szorgalmas munkája 

nem csak elméleti síkon, hanem a 

gyakorlatban is érvényre jutatta a 

mintakert /önkormányzat mellett/ 

és az 1,1 ha önkormányzati beülte-

tését. A mintakertben és az önkor-

mányzati telkeken számos őshonos 

és szokványos növények lettek tele-

pítve. 

Mintakert:  Homoktövis 

         Galagonya 

         Kökény 

          Mogyoró 

          Dísznövények...stb 

Önkormányzati telkek: 

50 db gyümölcsfa/szilva, alma, 

meggy, kajszi/ 

Zöldség-sárgarépa 

Borsó 

Csicsóka 

Burgonya /2 fajta/ stb. 

 

A telepítések folyamatosan történ-

nek, pl.: fóliában palántanevelés 

/paprika, paradicsom, stb./. Napi 

szinten történik a fólia gondozása, 

locsolása.  

Némi nehézség időnként a munká-

latok során jelentkezik, komoly 

gondot okoz a felszerelés-

szerszámok hiánya. Ettől függetle-

nül a projekt folyamatossága bizto-

sítja fejlődésünket.  

„Minden kezdet nehéz” igaz magyar 

szólás, de leküzdhető akadály, mert 

a programban dolgozók mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy 

gördülékenyen haladjunk az ered-

ményesebb megvalósítás irányába. 

Nem hagyhatom szó nélkül azt a 

sajnálatos tényt, hogy az elültetett 

gyümölcsfákból 4 db-ot valaki eltu-

lajdonított. Ez egy rosszindulatú 

megnyilvánulás. 

A telepített növények nem öncélt 

szolgálnak, hanem a faluközösség-

ért vannak. Elsősorban az óvodát és 

az iskolát szeretnénk segíteni, de 

nem elhanyagolható tény a rászoru-

lók segítése sem. 

Kérünk mindenkit, hogy segítsék 

törekvéseinket a közösség érdeké-

ben. 

 

Kulturális Egyesület 

Vörös László 

Civil hírek 



 

 

2015 .  XIV.  ÉVFOLYAM, MÁRCIUS -ÁPRILIS  KUNBARACSI  HÍRMONDÓ  6 

 

 
 

Köszönjük! 

Kedves kunbaracsi lakosok! 

Újra dicséret illet mindenkit, aki csak segített a 

sörösdoboz-akció újabb alkalmával! Büszkék lehetünk 

magunkra, egyre többen csatlakoznak, és láthatjuk, 

hogy sok kicsi sokra megy! Most 12.620 Ft-ot kaptunk, 

előzőleg 11.000 Ft-ot, így a gyermeknapot összesen 

már 23.620 Ft fogja gazdagítani a kunbaracsi iskolá-

ban és óvodában! 

Mindenkit tájékoztatni fogunk arról is, hogy a pedagó-

gusokkal való egyeztetés után mivel leptük meg a gye-

rekeket! 

Továbbra is gyűjtünk természetesen, a nyári „termést” 

megint a tanévkezdés segítésére szánjuk. A következő 

szállítás várhatóan május 9-én szombaton lesz. Ké-

rünk mindenkit, aki részt vesz a gyűjtésben, hogy ju-

tassa el hozzánk a dobozokat vagy szóljon és elme-

gyünk érte. 

Szorgalmas gyűjtögetést kívánunk mindenkinek! 

 

Kígyósi Krisztián és családja 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 

Sokan legyintenek, ha megkérdezik, hogy a szelektív hulladékgyűjtés során mit hová kell tenni. A tapasztalat 

sajnos azt mutatja, hogy az emberek nagy része a mai napig nincs tisztában azzal, hogy mi való és mi nem való 

a színes tetejű edényekbe. 

Alapvető szabály, hogy csak a teljesen „egyértelmű” és rendesen megtisztított hulladékot helyezzük be a táro-

lókba. 

Településünkön a szelektív hulladékgyűjtő konténerek a Zrínyi utcában találhatóak, amelyeket ajánlunk min-

den kedves kunbaracsi lakos figyelmébe. Attól, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténereket használjuk a köz-

üzemi számlánk nem fog emelkedni. 

 

Szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a szelektív hulladékgyűjtésben, erre szolgál Hírmondónk melléklete! 

Legszebb konyhakert Kunbaracson! 

 

Tóth Ferenc, Kunbaracs község polgármestere– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda által létrehozott „A leg-

szebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz– meghirdeti a helyi „A leg-

szebb konyhakertek” versenyt! 

Várjuk minden kedves kunbaracsi zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését! 

Jelentkezési határidő: Meghosszabbítva 2015. május 15-ig 

Eredményhirdetés: 2015. szeptember 12. 

Tóth Ferenc 

polgármester 

Legszebb, legvirágosabb utcák versenye! 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata meghirdeti az I. utcaszépítő versenyt, melynek célja a kulturált és vonzó 

falukép kialakítása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos 

gondolkodás és szemlélet erősítése. 

A verseny egy kategóriában indul: „Legszebb, legvirágosabb utca 2015” 

A versenyre a Településfejlesztési Bizottság fogja benevezni az arra alkalmasnak vélt utcákat.  

A verseny határideje: 2015. augusztus 31. 

Díjkiosztás: 2015. szeptember 12. 
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EBÖSSZEÍRÁS 2015 

Tisztelt Eb tartó! Kunbaracs község területén az álla-

tok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-

a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabály-

ban meghatározott adattartalommal. 

Az összeírás célja: 

·  A településen tartott ebek adatainak, tulajdonosai-

nak, illetve tartóinak elérhetőségének nyilvántartá-

sa 

· A veszettség elleni védekezés 

· Az állatok tulajdonosai, tartói, és más személyek 

jogai, személyes biztonságának és tulajdonának 

védelme, valamint az állatvédelmi feladatok ellátá-

sa.  

Eb összeíró adatlap kérhető munkaidőben az Önkor-

mányzatnál vagy a Faluházban kérhető 

(helyben az adatlap kitöltésében segítséget is nyúj-

tunk, csak az eb oltási könyvét hozza magával)  

vagy a  

www.kunbaracs.hu oldalról (a nyomtatványok menü-

pontból) letölthető. 

Az adatlapot ebenként kell kitölteni. 

Kérjük a településen tartott kutyák tulajdonosait, 

hogy az eb összeírásához az adatlapot töltsék ki, és 

legkésőbb 2015. május 31.-ig juttassák vissza Kun-

baracs Község Önkormányzatához / 6043 Kunbaracs 

Kölcsey u 1/  

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, hogy 2013. janu-

ár 1-jétől a négy (4) hónapnál idősebb eb csak chippel 

megjelölve tartható, ezért kérjük a chippel még nem 

rendelkező ebeket az állatorvosnál megjelöltetni. Az eb 

chippel történő megjelölése magában foglalja a chip 

árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztrá-

cióját. Az eb tulajdonosai és tartói számára az adat-

szolgáltatás kötelező, aki ezt nem teljesíti 30.000.-

Ft  összegű bírsággal sújtható. 

  

Óvodavezetői pályázat 

2015. április 20-án meghirdetésre került településünkön az Óvodavezetői állás, a kozigallas.hu-n, mely a jelen-

legi vezető nyugdíjba vonulása miatt vált szükségessé. Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkáját. 

 

Egyházi elérhetőségek: 

Földi Tibor Plébános: 06-30/662-4408 

Hunyadfi Anikó: 06-30/422-7619; 76/710/679 

Gyógynövénytúra Bükkszentkereszten 

 

A Kulturális Egyesület és a Faluház közösen kirándulást szervez Bükkszentkeresztre, Gyuri bácsi a „bükki 

füvesember” gyógynövénykertjébe, 2015. május 25-én, Pünkösd hétfőn. 

Indulás Kunbaracsról 06.00-kor, érkezés az esti órákban. 

Az autóbusz költsége: 3500 Ft/fő 

A túra és a kertlátogatás: 1500 Ft/fő 

Csak a kertlátogatás: 1000 Ft/fő 

Tudom nem kis távolságra van, de gyönyörű helyen, a Bükk-hegységben ismerkedhetünk meg azokkal a gyógy-

növényekkel, melyeket őseink ismertek és használtak betegségek gyógyítására, melyek sokszor a ma élő embe-

reknek is használna és nem kellene annyi orvosságot szedni, sok esetben egy gyógyszer mellékhatására. 

Várjuk jelentkezésüket a Faluházban! 

Egyben szeretném megköszönni, hogy elolvasták, átlapozták a Hírmondót! 

Egri Hajnalka 
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Könyvtár hírek 

Könyvajánló: 

Kicsiknek: Geronimo Stilton, Egy extraegeres bajnokság: Egér-szigeten játszódó könyv; vicces, furcsa és egy 

kicsit hihetetlen kalandok, de mind mulatságos… 

Ifjúságnak: Lackfi János, Három a magyar igazság: Hajmeresztő történetek, de nagyon emberiek, amik Ma-

gyarországon történtek meg. 

Felnőtteknek: 

Hegyi Barbara, Alkalomadtán, „Aki szeret etet”: 30 menü ötletesség, főzési szellemesség, improvizáció, fantá-

zia. 

Vadászkönyv: 500 ötlet a jó vadászathoz, könnyen, praktikusan megoldható nehézségek. 

Könyvtárunkban a könyv kölcsönzés mellett lehetőség van a gyermekeknek társasjátékozásra, a felnőtteknek 

napi-, heti– és havi lapok olvasására; és bárki számára lehetőség van internetezésre (100/óra). 

Társasjátékaink: Halkusz, Catan telepesei, Sakk, stb 

Újságaink:  Petőfi Népe, Nők lapja, Magyar Horgász, Praktika, stb. 

  
Faluház szolgáltatások 

  

 A Faluházban továbbra is lehetőségük van: fénymásolásra, nyomtatásra, faxolásra, 

scannelésre, nyomtatványok beszerzésére, e-ügyintézés. Továbbá lehetőségük van terembér-

lésre, családi– és baráti rendezvényekhez. 

Lehetőségeink szerin próbálunk mindenben a segítségükre lenni, forduljanak hozzánk biza-

lommal. 

Nyitva tartás: 

Hétfő: 14-18 óráig 

Kedd- Péntekig: 10-18 óráig 

Szombaton: 14-18 óráig 

  

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik kéthavonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Egri Hajnalka 
Munkatársak: Hegedűs Lászlóné. Kígyósi Krisztián Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 
76/545-126, Fax: 76/545-127. E-mail: konyvtar@kunbaracs.hu. Készült 260 példányban 

Elhunyt: 

Soltész József 2015. 01. 22; Szabó János 2015. 02. 02; Schaaf Mihály Ignác 2015. 03. 

08; Albrecht István 2015. 03. 23; Szórád Illésné 2015. 03. 26. 

Anyakönyvi  

Hírek 

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna 

még élni köztetek, 

De a halál könyörtelen volt, el kellett menni. 

Ha emlegettek köztetek leszek, de fáj, ha látom könnye-

tek. 

Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz 

rajtatok.” 

Köszönetnyilvánítás: 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Schaaf Mihály Ignác temetésén megjelentek, sírjára 

virágot, koszorút helyeztek, vagy bármi módon mély 

fájdalmunkban velünk együtt éreztek. 

A gyászoló család 


