
Az elızı évekhez hasonlóan, idén is 
győjtenek papír hulladékot a gyere-
kek. Október1-tıl november 30.-ig 
tart a papírgyőjtés. Kérjük a falu 
lakosságát, a felesleges papírhulladé-
kot az iskolába összekötözve jutassák 
el. A papírgyőjtésbıl származó bevé-
tel a tanév végi  osztálykirándulás 
költségeit csökkentené. 

Továbbá győjtjük a REÁL élelmisze-
rek csomagolását, melybıl a Reál 
élelmiszer üzlethálózat szintén az 

osztálykirándulások finanszírozásá-
hoz járul hozzá. Ezzel is támogatva 
azt, hogy anyagi ok ne álljon a kirán-
dulás megszervezése elé. 

Kérjük a falu lakóit, hogy a Reál bol-
tokban vásárolt termékek csomagolá-
sát, melyen ez a felírat látható 
(„Forgalmazza: Reál Hungária Élel-
miszer Kft. 1097 Budapest Könyves 
Kálmán krt. 12-14.”)jutassák el az 
iskolába. 

Köszönjük: gyerekek és a tanító néni 

Gyerekszáj: 

- Tanító néni! Mi van ezzel a cili 

(mili) literrel? 

- Orvosi vizsgálat után- Tanár néni, 

nekem lúd lábam ( talpam) van.  
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Új könyv ajánló! 
Gyermeket nevelı szülık figyelmébe ajánlom! 

Deákné B. Katalin könyvét „Minden kezdet nehéz” cím-
mel - Az iskolakezdés problémái - Tudatos Lépés Kft. 

A szerzı Gróf Széchenyi István: Hitel címő mővébıl hoz 
nagyon találó és a szülıknek elgondolkodtató idézetet: 

„…Nem százszor nagyobb kötelességünk-e olly lényrül 

gondoskodnunk, 

Melyet mi idéztünk életbe, ’s mellynek szerencséje ’s nyo-

morúsága nagy 

részint kezünkben van?” 

Miért született e könyv? 

A gyermek nevelése olyan, mint a kert gondozása. Ha 
megfelelı talajon növekszik, ha szeretettel és gondosan 
nevelik, ha a rossz irányba növekvı sarjakat lenyesege-
tik, akkor szépen fejlıdik, jó „termést” hoz. Ám, ha el-
hanyagolják, akkor elburjánzik benne a gaz, ami el-
nyomja az értékes növényeket, és nem lesz öröme benne 
a „gazdának”. 

Valamennyiünknek, kik gyermeket nevelünk, nagy a 
felelısségünk. …..  (A szerzı) 

Jó szívvel ajánlom, forgassák minél többen haszonnal 
ezt a mővet!  - az Ön könyvtárosa. 

További új könyveink: 

- Beth A. Grosshans: Ki az úr a háznál? –Miért baj, ha 
a gyerek parancsol - Park Könyvkiadó 

- Ki hitte volna… hogy 1400-ban a betők ismerete életet 
menthetett? – Érdekességek az iskolák világából – Is-
meretterjesztı sorozat tizenéveseknek 

- Lovak és pónik kis könyve 

- Meg Cabot: Allie Finkle szabályai kezdı tiniknek - 
Csilivili csajok és a nagy átverés – Ciceró Könyvstúdió 

- Jill Marsell: Megırülsz egy férfiért, akit jobb lenne nem 

is ismerni? Akkor maradj inkább … szólóban l-ll. kötet  
-Világsiker! – Kulinária Kiadó 

- Glutén mentes édességek – Kezdıknek. Haladóknak is 
hasznos információval- Grimm Kiadó 

- Saját készítéső finomságok – Ajándékok a konyhából – 
Alexandra Kiadó 

- Lekvárok & gyümölcszselék – Boldogság kerül az üvegbe 
– ha magunk fızünk be – Mérték Kiadó 

- Czáka Sarolta - Füstös Zsuzsanna – Hrotkó Károly: A 

növényszaporítás ábécéje – Oltás, vetés, dugványozás – 
Mezıgazda Kiadó, kertészkönyvtár 

Iskola hírei 
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HAGYOMÁNYİRZİ SZÜRETI MULATTSÁG 

Kunbaracs ifjú polgárai 
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Ha Ön már meghozta erre a döntést, 
akkor jöjjön el és vegye igénybe ok-

tóber 22.-én szombaton a Faluhá-

zán a dohányzás leszoktató kezelést, 
amelyet Illés József addiktológus 
végez. 

Hazánkban már 10 éve elérhetı ez a 

biorezonanciás eljárás, amellyel már 
emberek ezrei szoktak le sikeresen a 
dohányzásról. Mivel a kezelés által 
megszőnik a nikotinéhség, így a fe-
szültség, idegesség, elvonási tünet 
már nem jelentkezik. Ezért is vá-
lasztják sokan ezt a leszokási for-
mát. 

A kezelés eredményessége abban 
rejlik, hogy a nikotin szervezetbıl 

való kiürülését segíti elı és nem 
pedig továbbit adagol. Ez azt teszi 
lehetıvé, hogy a függıséget okozó 
nikotin vizelettel fájdalommentesen 
ki tud tisztulni. Így a cigaretta utáni 
hiányérzet is megszőnik, amely ma-
gától már nem tud újra kialakulni, 

függetlenül attól, hogy mióta és 
mennyit dohányzott az illetı. Így a 
résztvevık 80-85%-a sikeresen le-

szokik a dohányzásról. Az eljárás-
nak nincsenek mellékhatásai és csak 
egyszeri alkalmat igényel. 

Ha Ön is sikeresen szeretné felszá-
molni a dohányzást az életében és 
óvni szeretné az egészségét, jöjjön el 
és éljen a lehetıséggel. 

Kérjen idıpontot a következı telefon-

számon: 06 20/ 33 80 350 

Kezelés helyszíne: Kunbaracs Falu-

háza és Könyvtár 2011. október 22. 

szombat. 

2011. szeptember 17-én megrendezett 
Hagyományırzı Szüreti Mulatság a 
Kunbaracsi Kulturális Egyesület ve-
zetıségének és tagjainak aktív közre-
mőködésével valósult meg. A rendez-
vényt anyagilag támogatta a Boróka 
Alapítvány, Tóth Ferenc polgármes-
ter, Kunbaracs Község Önkormány-
zata pedig hozzájárult a felvonulók, 
fellépık, meghívottak, és a résztve-
vık megvendégeléséhez biztosított 
babgulyás alapanyagának beszerzé-
séhez. Ezen felül számos helyi és kül-
sı felajánlás is érkezett, mely hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez. 
Kunbaracsról a vendéglátáshoz fel-
ajánlás érkezett az alábbi személyek-
tıl: 
Hegedős József: birkapörkölt 
(alapanyag) 
Tolnai József: birkapörkölt 
(alapanyag) 
Kecskeméti Zoltán: birkapörkölt 
(alapanyag és fızés) 
Jurászik Ferenc zúzapörkölt 
(alapanyag) 
Lancsa István: székelykáposzta és 
pogácsa (alapanyag és fızés), 
Hardi Sándor: csülkös bab 
(alapanyag és fızés) 
Kállai István és Lukácsné Magdika: 
flekken és töltött káposzta 
(alapanyag és fızés) 
Rajtuk kívül még nagyon sok helybeli 
lakos segített abban, hogy színvona-
las, családias rendezvényen vehessen 
részt településünk lakossága és az 
idelátogató vendégek egyaránt. Szabó 
János és Hegedős Ferencné sütötte a 
pogácsát egyesületünk tagjainak se-
gítségével. Külsıs adományok érkez-

tek: 
        Helvéciáról: 
Magó István Helvécia polgármestere 
biztosította az aggregátort a hangosí-
táshoz, 
Balogh Károly Helvécia alpolgármes-
ter: bor, pálinka 
Sırés Gábor hegybíró: szılı, alma 
Szıke Károly: alma 

Kerekegyházáról: 
Domján István: sör 
Boldizsár András: ásványvíz, üdítı 
Vásárhelyi Ferenc: kenyér 
Kecskeméti Istvánnak köszönjük a 
finom babgulyás elkészítését, mely 
nem csak ízletes volt, hanem cserép-
edényeivel látványossá is  tette a fı-
zést. 
Eredeti badacsonyi borokból is kósto-
lót kaptunk, melynek szervezésében 
Wollmuth Péter Badacsonytördemic 
polgármester segített. A kis csapatot 
Horváth István alpolgármester vezet-
te, és megtisztelte településünket 
Csom Károlyné Káptalantóti polgár-
mestere is. Reméljük, jó hírnevünket 
viszik a badacsonyi régióba! 
A bálra nagyon sok szép, és értékes 
tombolatárgy győlt össze, amit külön 
megköszönünk minden felajánlónak! 
Az újság terjedelme nem teszi lehetı-
vé, hogy mindenkit név szerint említ-
sünk, illetve sokan név feltüntetése 
nélkül hozták ajándékukat, ezért 
nem tudunk személy szerint minden-
kit felsorolni. A gazdag ajándékkosa-
rat azonban, amely a fıdíj volt 
Hirmann Zoltánnak köszönhetjük. 
Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
minden közremőködınek a szüreti 
felvonuláson való részvételért, így a 

fogatosoknak, csikósoknak, kisbíró-
nak, Turupuli Ádám és Jurászik Ág-
nes alkotta bírópárnak, 
csıszpároknak, maskarásoknak, to-
vábbá a vendéglátóknak a megállóhe-
lyeken való szíves kínálásért! Köszön-
jük az egész napos munkáját Magyari 
Péternének és Újváriné Gróf Erzsé-
betnek, akik szabadidejüket áldozták 
fel a közösség érdekében 
Az Egyesület anyagi eszközei vége-
sek, ezért önerıbıl nem sikerülhetett 
volna ilyen színvonalas, szép rendez-
vényt létrehozni a közremőködık, 
segítık és támogatók összefogása nél-
kül. Minden támogatónk hozzájárulá-
sát, segítségét, munkáját hálásan 
köszönjük, és számítunk a jó szándé-
kú közremőködésükre a jövıben is! 
Igazi családias hangulatú mulatságot 
sikerült létrehozni, nemcsak egymás-
nak, a falu lakosainak, hanem az ide-
látogató vendégeknek és fellépıknek 
is. Bízunk benne, hogy ezt a hagyo-
mányt a következı évben is folytatni 
tudjuk. 
Kunbaracs Ifjú Polgárait, akik az 
elmúlt egy évben születtek az elızı 
képeken sorrendben: Sebık Gyula, 
Haraszti Hunor, Major Zoltán, Oláh 
Balázs és aki nincs a fotókon Hege-
dős Jázmin, Mira. 
Isten éltesse mind az öt kisgyerme-
ket, és szüleit, kívánunk nekik hosz-
szú, boldog életet, mint Kunbaracs 
Ifjú Polgárainak! 

 
Hegedős Lászlóné elnök          

Turupuliné Dr. Polyák Katalin titkár 

Készen áll, hogy leszokjon a dohányzásról? 
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Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat ütemterve 

JAKABSZÁLLÁSRA KIRÁNDULT A GYÖNGYVIRÁG NYUGDÍJAS KLUB 

Hírös Hét Fesztivál 2011. 

A XIV. alkalommal megrendezett 
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari  
Kiállításon településünk bemutatko-
zó napja  augusztus 26-án volt. 
Az idén községünket hagyományos 
kiállítóink mellett új arcok is képvi-
selték. Kiállítóink voltak: 
Hardi Márta virágkertész ( szárazvi-
rág csokrok) 

Hardi Éva savanyúság, befıtt, zöld-
ség 
Fehér István burgonya, zöldség 
Albrecht István díszesen faragott 
alföldi szürke marha szarvak ( tül-
kök), fából készült dísztárgyak 
Turupuli Zoltán  fából készült tár-
gyak 
Kóstoltatott: Simon Pálné juhsajt, 

juhtúró, Hegedős Lászlóné mangali-
ca zsíros kenyér  
Lırincz Edit Jegyzı Asszony köszön-
tıjét követıen a Kökény Citerazene-
kar tartott népzenei bemutatót. 
A kiállításon résztvevıknek köszön-
jük, hogy településünket színvonala-
san képviselték! 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete 2011/12. tanévben is támogatja a felsıoktatásban nappali 

képzésen résztvevı helybeli fiatalok tanulmányait a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjjal. A 

nyomtatványok leölethetıek a www.kunbaracs.hu oldalról. 

 

2011. október 14.      Csatlakozási nyilatkozat megküldése a Wekerle Sándor Alapkezelınek 

2011. október 17.      Pályázati kiírás 

2011. november 14.  A pályázatok benyújtásának határideje 

2011. december 05.   Pályázatok elbírálása 

2011. december 16.   Pályázatok bírálati anyaga és a kötelezı mellékletek megküldése az Alapkezelı részére  

         valamint a pályázók kiértesítése. 

A klub Országos Nyugdíjas Találko-

zón vett részt 2011. szeptember 24-én 

a Jakabszálláson található Magyar-

kertben, ahol megnézhették Magyar 

ország kicsinyített mását. Színvonalas 

programokat láthattak a térségbeli 

klubok elıadásában. Nagyon jó han-

gulatú kiránduláson vehettek részt. 

„Gyöngyvirágok” 


