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Önkormányzati hírek 

Lakossági Felhívás Szociális Célú Tűzifa Támogatás Igénylésére 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kunbaracs 

Község Önkormányzat Képviselő-testület 

7/2019. (XI.8.) önkormányzati rendeletével 

döntött a természetben nyújtott szociális célú 

tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről. 

A rendelet értelmében támogatás iránti 

kérelmeket 2019.november 25. napjáig lehet 

benyújtani formanyomtatványon az 

Önkormányzati Hivatalban. 

A Képviselő-testület tűzifa támogatást 

állapíthat meg annak a tűzifával fűtő 

személynek, akinek családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

57.000,-ft-ot, egyedülálló esetén a 71.250,-Ft-

ot, egyedül élő 75 év feletti idősek esetén 

pedig a 85.500,-Ft-ot. 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a 

családja a kérelem benyújtását megelőző havi 

jövedelméről szóló jövedelemigazolást, 

nyugdíjas esetén a tárgyévet megelőző évről 

szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi 

nyugdíjszelvényt, vagy az utolsó havi 

bankszámlakivonatot, egyéb jövedelmekről a 

jövedelem igazolására alkalmas 

dokumentumot. 

A tűzifa támogatás egy háztartásban egy 

személynek állapítható meg. A tűzifa támogatás 

jogosult részére történő kiszállításról az 

önkormányzat gondoskodik. 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem 

alanyi jog a támogatás megállapítása! 

A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület a 

soron következő ülésén bírálja el a tényleges 

rászorultság valamint a rendelkezésre álló fa 

mennyiségére tekintettel! 

Lőrincz Edit 

jegyző 

 

Sikeresen zárult a szüreti felvonulás 

Az augusztus 31-én megrendezett Hagyományőrző 

Szüreti Mulatság ismét nagy sikert aratott. Összesen 

több mint 60 kocsi, hintó, lovas képviseltette magát a 

jóhangulatú rendezvényen. A menet állomásain 

színvonalas vendéglátással gondoskodtak az azt 

vállaló lakosok a felvonulókról. Évek óta a 

rendezvény védjegyévé vált remek hangulatot csak 

fokozta az Impulzus együttes nosztalgia műsora. A 

napot a tombolasorsolást követő szüreti bál zárta, ahol 

a Főnix Band húzta a talp alá valót. A szervezők 
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szeretnék kifejezni köszönetüket mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal, szabadidejükkel 

segítették a mulatság ismételten színvonalas megrendezését.

Tisztelt kunbaracsi lakosok, kedves Faluközösség! 

Túl vagyunk a 2019. évi önkormányzati választásokon, nagy köszönettel tartozom a falu minden 

lakójának, aki figyelemmel kísérte az eseményeket, részt vett és véleményével, kéréseivel és kérdéseivel 

segítette a lakossági fórumok interaktív 

lebonyolítását, végül, de nem 

utolsósorban az urnához járult és 

szavazatával részt vállalt a település 

képviselő-testületének kialakításban! 

Ezentúl köszönöm a munkát és 

belefektetett energiákat minden 

jelöltnek, gratulálok a többség döntése 

alapján bizalmat élvező 

Polgármesternek, valamint 

Képviselőtársaimnak! Külön köszönet 

mindazoknak, akik bizalmukkal 

megtiszteltek és lehetőséget adtak arra, 

hogy a falu gazdasági-kulturális 

fejlődéséért, az átláthatóságért 

dolgozhassak, tehessek azért, hogy kis közösségünk élő és élhető legyen, amelyre méltán lehetünk 

büszkék Mindannyian!  Nehéz, sok konfliktussal járó munka áll előttünk, részemről továbbra is 

elsődleges szempont a falu fejlődése, semmiféle hátsó alkuknak nem leszek részese! Hiszem, hogy a 

bemutatkozásomban vázolt pontok szerint elindulva tisztább képet tudok Önöknek nyújtani a múltról, 

elindítható a falu egy gazdaságilag is fenntartható növekedési pályán és amennyiben a testület részéről 

akadályokba ütközöm, első kézből tudni fognak róla (okokkal, érvekkel alátámasztva)!

Bízom segítségükben és támogatásukban, tegyünk közösen lakóhelyünkért! 

Az elmúlt néhány hét eseményei címszavakban: 

 Október 23-án egy csendes megemlékezés keretén belül tisztelegtünk az ’56-os forradalom 

hősei előtt, valamint gyertyát gyújtottunk a Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója 

tiszteletére 

 Október 24-én az alakuló ülés keretein belül letette az esküt az „új” Polgármester és a 

Képviselőtestület. 

 Megkezdtem a választási programomban megígért témák és anyagok áttekintését, a fontossági 

sorrend alapján első helyen az óvoda energetikai felújításának és az egészségház felújításának 

a kivitelezési anyaga áll. Mindkét projektre keresem a megfelelő kivitelező vállalkozót, akivel 

a legjobb feltételek szerint szerződhetők a projektek (minőség, vállalási ár, legtöbb hozzáadott 

érték (pl. helyi vállalkozók foglalkoztatása, iparűzési adó befizetés a településre, pályázati 

forrással nem lefedett kivitelezési munkák „jutányos” elvégzése, stb.)). A kivitelezések kezdő 

időpontja reményeim szerint 2020. kora tavasza. 

 Szabó László képviselőtársammal közösen dolgozunk a temetői ravatalozó tetőszerkezet-

felújításának és a lakossági fórumon felmerült előtető kialakításának koncepcióján. 

 Keressük a megoldást, hogy a felújítási projektekhez „csomagkapcsolva” megvalósulhasson a 

posta, az egészségház és a templom akadálymentesítése. 

 November 7-én, az első testületi ülésen 
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o az előző ciklusbeli SzMSz néhány kisebb módosításával elfogadásra került a 

Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata,  

o valamint a szociális tűzifa rendelet 

o meghatároztuk az azonnali feladatokat az óvoda felújításával kapcsolatban, 

kivitelezőről döntés várhatóan a hónap végén várható 

o külső alpolgármesterként Márkus Balázs Csaba megválasztásra került, míg a 

o belső alpolgármesterjelölt ismét nem nyerte meg a szavazattöbbséget 

o a Településfejlesztési Bizottság az Önkormányzati Törvény szerint a taglétszám miatt 

nem legitim 

A továbbiakban folytatom a már megkezdett munkát (Önkormányzat munkájának és a pályázati 

anyagoknak az átfogó áttekintése), valamint a hosszú távú célok szem előtt tartásával a felhalmozódott 

feladatok felgöngyölítését (megoldás a külterületi és belterületi utak állapotjavítására, javaslattétel az 

Önkormányzat hatáskörébe tartozó pozíciókhoz tartozó felelősségi szabályok kialakítására, 

„karbantartó” pozíció visszaállítása, stb.). 

Ötleteiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várom. 

Tisztelettel: 

Farkas József 

önkormányzati képviselő 

farkasquick@gmail.com  

+36 30 374 0331   

 

Az elmúlt 5 év margójára 
 

Az elmúlt 5 év során, alpolgármesteri 

tisztségem alatt számos remek eredményt, és 

sajnos jónéhány kudarcot is át kellett élnem 

munkám során. Fontosnak tartom, hogy a 

tényeket ismerve, mindenki maga ítélje meg 

ezeket a történéseket. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a 

kollégáknak, barátoknak, akik segítették ezt az 

5 évet, hogy eredményesebbé tudjam tenni a 

munkámat. Minden olyan személytől elnézést 

és bocsánatot kérek, akiket akarva, akaratlan 

munkámból kifolyólag megsértettem. Én 

mindenesetre erre az elmúlt időszakra minden 

nehézségével együtt is csak pozitívan tudok 

gondolni. Köszönöm azt a sok szavazatot, amit 

a helyi önkormányzati választás során kaptam, 

úgy gondolom ez egy pozitív visszajelzés lehet 

a számomra. 

Kívánom, hogy az elkövetkezendő 5 év 

ciklusában dolgozó testület eredményesebb, 

megértőbb és toleránsabb tudjon lenni 

tevékenységében. Ehhez a munkához kívánok 

mindenkinek sor erőt, tettrekészséget, és a 

problémákon átívelő kitartó igyekezetet. 

Tisztelettel: 

Vörös László

 

Tisztelt Kunbaracsiak! 

Nagy tisztelettel köszönöm a bizalmat, mellyel 

képviselőnek választottak egyedüli jelenleg 

még ugyan kerekegyházi lakosként, de remélem 

nemsokára kunbaracsi lakosként. Az alakuló és 

az azt követő testületi üléseken túl vagyunk. 

Elkezdte a falu vezetése azt a munkát, melyet a 

falu lakossága irányként a szavazataival kitűzött 

számunkra. Sándornak közreműködése nagy 

örömmel töltött el, mellyel a testületi ülés nagy 

nyilvánosságot kaphatott. Mivel ezek a testületi 

ülések nyilvánosak ezért szeretném kérni, hogy 

minél többen jöjjenek el, és lássák azt, hogy 

mailto:farkasquick@gmail.com
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hogyan munkálkodunk. Ezt szeretné, több a 

képviselő testületbe tartozó tag is képviselni, 

hogy átlátható és nyitott település lehessünk. 

Mindenki tudhasson arról, hogy mi történik a 

falunkkal, milyen konstruktív vitákat folytatunk 

ahhoz, hogy Kunbaracs elmozdulhasson a 

holtpontról. Ennek első állomása volt az 

alpolgármesterek személyének megválasztása 

is. Egyikünknek sem a személyekkel 

kapcsolatosan volt ellenvéleménye. A felmerült 

személyek ugyanúgy alkalmasak lehetnek erre 

a tisztségre. Többünkben megfogalmazódott 

azonban az, hogy az első ülésen ezt még korai 

lenne elfogadni. Szeretnénk, ha a bizottságok 

megalakulásával együtt mind a bizottságok 

tagjaira, mind pedig az alpolgármesterekre 

egyben szavazhassunk, ez részben teljesült is. 

Szeretnénk, ha minden közösségi csoport esélyt 

kapna és közreműködne a falu életében. Az 

egyensúly kialakításával csökkenteni 

szeretnénk a falunk lakossága közötti 

megosztottságot. Minden szorgos kézre a 

jövőben szükségünk lesz, hogy az elmúlt 

években elmaradt munkákat, közös erővel, 

közösségi munkával, személyes 

közreműködéssel bepótolhassuk és 

lehetőségünk legyen újabbnál újabb látványos 

és komfort érzetünket javító dolgokat 

megvalósítanunk. Ezen felül szerettük volna azt 

is, hogy több fiatal is bekerüljön, a Képviselő 

Testület munkáját segítő Bizottságba, akik a 

fiatalok igényeit és érdekeit is képviselhetik. A 

Polgármester Úrral ezeket a gondolatokat 

megosztottuk, aki már a második Testületi 

ülésre az általunk javasolt fiatalokat 

előterjesztette, akiket természetesen meg is 

szavaztunk Lázár István és Szabó János 

személyében, külsős alpolgármesternek Márkus 

Balázst választottuk. 

Egyetlen poszton nincs még meg az egyetértés 

az pedig a megválasztott képviselők közül 

választandó „belsős” alpolgármester személye. 

Erre az alpolgármesteri posztra megválasztott 

személy lesz a polgármester helyettese, aki a 

polgármester akadályoztatása esetén képviseli a 

falunkat és vezeti Kunbaracsot, ha szükséges. 

Nagyon bízunk, hogy az érintett érdekcsoportok 

közötti egyensúly megteremtése megszülethet a 

következő Testületi ülésünkön megnyugtatóan.  

A legégetőbb Óvoda energetikai korszerűsítés 

megvalósítása során sikerült az elmúlt 

napokban nagyot előrelépnünk, többlet forrást 

kaptunk a megvalósításhoz, ez azonban még 

több mint 1 millió Ft-os saját erőt fog igényelni 

még így is a plusz pénzzel együtt. Ennek 

lefaragására én is megkerestem egy olyan 

kivitelezőt, akitől a kivitelezés költségeire 

ajánlatot kértem be, ugyanúgy, mint képviselő 

társam is. Bízunk benne, hogy valamelyikünk 

alacsonyabb árat fog kapni, mint az eddigi 

ajánlattevő vállalkozás. Ha ez így lesz akkor 

még a többlet önerőnket is nagy eséllyel 

csökkenteni tudjuk, vagy jó esetben nem is 

lenne rá szükség. Ez a következő testületi 

ülésünkön már ki fog derülni. Az idő nagyon 

rövid a kivitelezés befejezésére, mert készen 

kell lenni legkésőbb jövő nyáron. A temető 

ravatalozójának és előtetőjének bővítését és 

felújítását szeretnénk jövőre lakossági 

összefogással megvalósítani. A tervezést 

elkezdtem, felajánlottam ingyenesen a tervek 

elkészítését, hogy ne kerüljön pénzbe a 

településnek az építési engedély. Nem lenne 

célszerű engedély nélkül építkezni, mert abból 

még nagy büntetés is lehetne. Tervezés alatt van 

továbbá a művelődési ház mellett kialakítandó 

idősebb korosztály részére is használható utcai 

sport és játékeszközök kialakítása. Erre 

pályázatot szeretnénk beadni és 85% támogatás 

intenzitás mellett megépíteni. Amikor a tervek 

elkészülnek azokat megosztom a lakosság 

részére. 

Szeretném tájékoztatni a kedves kunbaracsi 

lakosokat, hogy lakossági energetikai 

korszerűsítésre, mind belterületen, mind pedig 

külterületen van lehetőség. Belterületen 10%-os 

önrész vállalása mellett csak visszatérítendő 

támogatás keretében fűtéskorszerűsítésre, 

nyílászáró cserére, homlokzati hőszigetelésre, 

napelem és napkollektor telepítésre. 

Külterületen lényegesen jobb a helyzet ott a 

„Tanyák háztartási célú fejlesztésére” 95% 

vissza nem térítendő támogatás áll 
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rendelkezésre. Amit itt meg kell valósítani, az a 

napelemes rendszer kiépítése, ivóvíz kezelés, és 

szennyvíz tisztítás megoldása. Mindkettő 

támogatás esetén különböző feltételeket kell 

teljesíteni.  

Aki úgy gondolja, hogy érdekes lehet számára 

az keressen bizalommal az elérhetőségeimen. 

 

Addig is köszönöm a türelmüket. 

Tisztelettel Szabó László önkormányzati képviselő 

tel: +36-70/379-5347, email: szabo.laszlo@manzardkft.hu 

 

Kedves dobozgyűjtők, kedves kunbaracsiak! 

Végre elkészült az óvodai 

homokozóhoz a napvitorla! 

Az oszlopokat az önkormányzat 

biztosította, a lehelyezésükhöz 

szükséges anyagot, a napvitorlát és 

az egyéb költségeket a doboz 

pénzből finanszíroztuk. Vörös 

László koordinálásával a kivitelezést 

Csősz Sándor és Rajkai Attila 

végezték el, munkájukat ezúton is 

köszönjük. A gyerekek már birtokba 

is vehették az immár árnyékos 

homokozót! 

Kigyósi Krisztián 

 

Óvodai hírek 

2019 augusztusában kezdetét vette az óvoda 

nyári évkezdő nagytakarítása.  

Ezt követően szeptember 2-án vártunk minden 

új és régi óvodás gyermeket. A nevelési évet 

tizenegy fő gyermek kezdte meg, melyből 

három fő kis csoportot, két fő  

középső csoportot, hat fő pedig nagy csoportot 

kezdett. 

Óvodánk idén is várja azon Őrangyalok 

jelentkezését, akik kisebb összeggel támogatni 

tudják óvodánkat és óvodásainkat. A 

felajánlásokat idén csak az adventi 

gyertyagyújtáskor a Faluházban kihelyezett 

becsületkasszába tudják tenni a jótevő lakosok, 

melyért cserébe jelképes adventi ajándékokat 

lehet begyűjteni. Ezen felül elfogadunk 

felajánlásokat személyesen az óvodában nyitva 

tartási időben.  

A sörös doboz gyűjtésből beérkezett összeg egy 

részét át kívánjuk vinni a 2020-as évre, az 

összeg jelentősebb részéből pedig az Adventi 

időszakra szeretnénk megfelelő színvonalon 

felkészülni eszközök vásárlásával. Ezúton is 

köszönjük a lakosok és a szervezők 

közreműködését! 

A gyermekek kiemelt lelkesedéssel várják a 

Mikulást. Az érkezésére az óvodában december 

6-án számítunk, mely eseményre idén is 

dalokkal, rajzokkal, téli dekorációkkal, 
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kézműves alkotásokkal, néhányan verssel 

készülnek.  

Az idei évben a gyermekek is részt vesznek az 

idősek napi műsorban, mely eseményre 2019. 

december 13-án pénteken kerül sor.  

A karácsony eljövetele előtti harmadik 

szombaton (december 14-én) egy óvodás 

gyermek fogja meggyújtani az Adventi 

koszorún a harmadik gyertyát az Önkormányzat 

épülete előtt, mely eseményre minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk!  

Természetesen az adventi időszak jeles napjait 

2020-ban is a farsangi készülődés és maga a bál 

zárja majd. 

Menczel Dóra

 

Plébánia hírei 

Kedves Kunbaracsiak. Hosszú évek óta vártuk, 

hogy a plébánia épületének Kossuth utca felöli 

ablakai ki legyenek cserélve. Ez év 

augusztusában megtörtént az ablakcsere. 

Hegedűs Lászlóné Ildikó az év elején sikeres 

pályázatot nyújtott be, aminek köszönhetően 

Földi Tibor atya jóváhagyásával 1 millió 

forintot kaptunk. Így augusztusban megtörtént a 

4 ablak cseréje, amelyek egyedileg lettek 

méretre gyártva. Köszönjük szépen Ildikónak és 

munkatársainak a munkáját. Köszönjük szépen 

Ujvári Tibornak az önkéntes munkát. 

Köszönjük szépen Kunbaracs 

önkormányzatának, hogy a takarítási 

munkálatokba segítséget nyújtott. Köszönjük 

szépen Dr. Rácz Imre Gábor háziorvosnak, 

hogy egy szép szentképpel gazdagodhatott  

templomunk. Ķöszönjük szépen azoknak a 

kunbaracsi embereknek akik pénz adománnyal 

segítették plébániánkat. Köszönjük szépén 

Földi Tibor atyának és Bíró Csabának, hogy a 

munkálatok alatt is volt mise és igeliturgia. 

Mindenkit nagy tisztelettel várunk a vasárnapi 

misékre és igeliturgiákra 

Hunyadfi Anikó  

a plébánia sekrestyése

 

Nyugdíjas klub hírei 

Nagy örömmel vettünk részt október 12-én a 

Budapesti kiránduláson. Láttuk az országházat 

belülről, a Mátyás templomot, Halászbástyát és 

sok szép épületet. Hálásan köszönjük Hegedűs 

Lászlóné Ildikónak, hogy mi is részt vehettünk 

ezen a kiránduláson. Várjuk a klub napokra 

azokat az embereket akik szeretnek kártyázni, 

beszélgetni és szívesen jönnek a kis 

közösségünkbe. Tudjuk, hogy van a falunkban 

olyan idös korú ember mint mi. Minden kedden 

14.00 órakor vagyunk a faluházban 17.00 óráig. 

A klub vezetőnk Magyar Istvánné Piroska. 

Faluház hírei 

Idősek Napja a Faluházban 

Kunbaracs Község Önkormányzatának 

szervezésében 

Az idei évben december 13-án (pénteken) 

11.00-órai kezdettel kerül megrendezésre 

falunkban az idősek napja. A polgármester úr és 

az óvodások köszöntik a megjelent vendégeket, 

amit a Szecsődi Udvarház szórakoztató műsora 

követ. Az ünnepséget ebéd zárja.  

Mindenkit nagy szeretettel várnak: a szervezők 
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Batyus Családi Szilveszter a Faluházban 

Helyben készült székelykáposztával, virslivel, 

pezsgővel várjuk kedves vendégeinket. Az 

élőzenés esthez a zenekari hozzájárulás: 500 Ft. 

Jelentkezés: december 16-ig a könyvtárban 

személyesen. 

Kezdési Időpont: december 31. 19.00-óra 

 

További információ hamarosan. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Kedves kunbaracsi Szülők, Nagyszülők! 

Idén december 5-én minden kunbaracsi gyermeket otthonában meglátogat a Falumikulás a 

Krampuszaival. A Mikulás 15.30 körül indul útjára, gondolva a pici babákra és a később hazaérkező 

iskolásokra is. 

Ha valaki tud olyanról, aki „betársulna” a Mikulás mellé valamilyen formában, keresse 

bizalommal a Mikulás manóját december 4-ig, a 06304077159-es telefonszámon, vagy a 

Facebook-on. 

Ha van olyan gyermek, aki nem tartózkodik otthon abban az időpontban, akkor tegye ki a cipőjét és a 

Mikulás abba fogja elrejteni az ajándékát. 

November 30-án 14 órától Mikulásváró mesedélutánra várjuk az érdeklődőket, részletek az újságban 

megjelenő plakáton. 

   A Mikulás titkos csapata nevében  

 Farkas-Egri Hajnalka 

 

Budapesten kirándultunk 

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő 

hozzájárulásának köszönhetően október 12-én 

(szombaton) különjárattal Budapestre utaztunk, 

ahol is ingyenes, idegenvezetővel ellátott 

parlamentlátogatáson vehetettünk részt. A 55 

fős kiránduló csapat ezenkívül még 

meglátogatta  a Budai várat, a Halászbástyát, 

illetve a Mátyás templomot is. Külön 

érdekességet jelentett kirándulásunkon a 

Sándor palotánál megtekintett őrségváltás. Az 

egész napos jóhangulatú programdömping után 

késő délután indultunk haza Kunbaracsra.

V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 

Falunk ismételten képviseltette magát az 

országos közfoglalkoztatási kiállításon 

Budapesten, a Vajdahunyad várában. A 132 

kiállító között a kunbaracsi stand sem 

szégyenkezhetett, hiszen számtalan, a 

Kunbaracsi Homokgyöngye Kertészet által 

megtermelt terményt, terméket mutattak be az 

érdeklődő látogatóknak. A pirított tökmag, ami 

erre a célra nemesített speciális olajtökből 

készült, különösen nagy sikert aratott. Mi sem 

mutatta ezt jobban, hogy az utolsó zacskóig 

elfogyott. 

Szeretnénk köszönetünket kifejezni Kalán Éva virágkötőnek,  

hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is elkészíti a falu adventi koszorúját 

a kertészet dolgozóinak közreműködésével. 
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A Két Madár Műhelyről 

2018 márciusában jött létre a Két Madár 

Műhely Egyesület Kunbaracson. Az alapítók 

között egyaránt szerepelnek helvéciai, hetényi, 

kunbaracsi, kecskeméti és ladánybenei tagok is. 

A közös cél a kis közösségek létrehozása és 

támogatása, mindezt az egészséges életmód és a 

tradicionális értékek mentén. 

Kunbaracsi Egészségklub 

Az egyesület eddigi tevékenységére az 

egészséges táplálkozás népszerűsítése a 

jellemző leginkább. Még a tavalyi 

egészségnapon izgalmas, távol-keleti ízvilágú 

ételekkel mutatkoztunk be, majd szórványosan 

olyan közösségi főzéseket rendeztünk, ahol 

egy-egy értékes, de kevéssé népszerű 

zöldségféle elkészítése került a középpontba. 

Így ismerkedhettek meg az újdonságokra is 

nyitott vendégek például a céklás 

kölesrizottóval és a sütőtökös muffinnal is. 

Ez a kitartó érdeklődés hívta életre a Kunbaracsi 

Egészségklubot, amely havi rendszerességgel 

egy-egy pénteki estén várja a klubtagjait és az 

alkalmi érdeklődőket. A Két Madár Műhely 

szellemében vegetárius ételeket készítünk, majd 

közösen el is fogyasztjuk azokat. Főzünk és 

beszélgetünk – nincs is ennél egyszerűbb módja 

a kikapcsolódásnak. Lehet, hogy valaki csak 

néhány órára jön közénk egy kicsit lazítani, új 

ízeket próbál ki, esetleg ötleteket gyűjt az 

életmódváltáshoz, de ugyanígy van lehetőség 

megismerkedni új alapanyagokkal és mindenki 

magával viheti a recepteket is, hogy otthon 

tovább kísérletezhessen, ha éppen kedve tartja. 

Ezúton is köszönjük a kunbaracsi 

képviselőtestület támogatását, amely lehetővé 

teszi, hogy a Faluházban összegyűlhessünk; a 

könyvtár dolgozóinak, akik a helyszín 

előkészítésében nagyon sokat segítenek; 

gátőrház munkatársainak, akik bosszúságot 

nem kímélve a tűzhelyt házhoz szállítják 

nekünk és ezzel olykor még a reggeli 

kávékészítésük is veszélybe kerül. Köszönet 

illeti a klub minden tagját, akik közül sokan más 

településről látogatnak hozzánk kitartó 

lelkesedéssel és olykor a kiskertjükből hozzák 

az értékes alapanyagokat, személyes 

hozzájárulásként. Reméljük, hogy ez a 

közösségi szellem még hosszú ideig otthonra 

talál Kunbaracson. Lassan, természetes módon 

haladunk előre. Így elkészült az egyesület 

facebook oldala is - egyelőre még szolid 

tartalommal. Kaptunk felajánlást konyhai 

eszközökre, van, aki vágódeszkák 

adományozásával segíti a közös munkát. A 

Kunbaracsi Kulturális Egyesület is támogat 

bennünket, így közösen pályázhatunk konyhai 

felszerelések beszerzésére, olyan klubhelység 

kialakítására, amely komfortosabb a főzés 

szempontjából is.

Néptáncoktatás Indul a Faluházban! 

Jelentkezni lehet nagycsoportos (6 éves) 

kortól a Könyvtárban személyesen, 

nyitvatartási időben. 

Időpontok: hétfőnként és szerdánként 

17.00-18.00  óra között.  

Az oktatás 10-12 fő jelentkezése esetén 

indul, képzési hozzájárulás 2000 Ft/hó. 

Citeraoktatás indul a Kunbaracsi Faluházban! 

Jelentkezhetnek mindazok, akik második osztályos korukat 

betöltötték, a jelentkezéshez más kikötés nincsen. 

Alapfokú képzésről van szó, tehát bárki a nulláról 

elsajátíthatja a citerajáték alapjait. 

Oktató: Lendér-Ribár Andrea 

Képzés díja: alkalmanként 500 Ft 

Képzési időpontok: minden héten keddenként, 17.00-

18.00 között. 

Jelentkezni lehet a Könyvtárban, illetve Hegedűsné 

Lédeczi Ildikónál a 06/30 542-8135-ös telefonszámon. 

A képzés 5-6 fővel indul! 
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Mozgás és kézművesség 

Talán kevesen tudják, de 2016 óta van lehetőség 

tartásjavító és mozgásfejlesztő 

tornafoglalkozásokon részt venni Kunbaracson. 

A jóga alapokra épülő órák folyamatosan 

elérhetőek a késő ősz és kora tavasz között. 

2018-tól ezek a foglalkozások is a Két Madár 

Műhely egyesület keretein belül zajlanak. 

Új kezdeményezés és valószínűleg a következő 

évben fog jobban testet ölteni a kézműves 

műhely létrehozása. Terveink között szerepel, 

hogy a magas alapanyagköltségeket pályázati 

támogatással szerezzük be, és az elkészült 

munkákat kiállításokon, vásárokon mutassuk 

majd be. A különböző ünnepek, kunbaracsi 

rendezvények mindig szolgáltatnak témát a 

kézműves foglalkozásoknak. Első alkalommal 

az Egészségklubhoz csatlakozunk majd kreatív, 

kézműves csomagolások készítésével. 

A decemberi közös találkozónkon az édességek 

lesznek a középpontban. Az adventi időszakban 

édes kekszeket, sütés nélkül is elkészíthető apró 

finomságokat készítünk, amelyeket ünnepi, 

kézműves csomagolásban el is vihetnek a 

résztvevők. 

A jövőre nézve bízunk benne, hogy még több 

kapcsolatot tudunk kiépíteni más civil 

szervezetekkel és informális közösségekkel. 

Mivel számunkra fontos az aktív kis csoportok 

támogatása, mindent megteszünk, hogy jövőre 

is megmaradjon a Gomba- és Gyógynövény 

Ismeret Tanfolyam, amely egy év után lassan a 

befejezéséhez érkezik. 

Úgy érzem, hogy egyesületünk létrejöttéhez és 

működéséhez sok helyről kaptunk segítséget. 

Bár érdekes módon a kunbaracsi 

programjainkon sokszor más településekről 

érkeznek többen, bízom benne, hogy a helyi 

emberek is megtalálják majd az 

érdeklődésüknek megfelelő rendezvényeket. 

Személy szerint csak arra tudok bíztatni 

mindenkit, ha van bármilyen ötlete, amit 

szeretne megvalósítani, néhány lelkes ismerőse 

vagy barátja, aki a kivitelezésben mellette áll, 

akkor forduljon az önkormányzathoz és/vagy a 

képviselőtestülethez, akik örömmel fogadnak, 

minden építő jellegű kezdeményezést.

Programjaink:
Tartásjavító és mozgásfejlesztő tornafoglalkozások jóga alapokon 

minden hétfőn és szerdán a Faluház nagytermében 18:30-20:00 

Első alkalom ingyenes, egy alkalom 500 Ft, 4 alkalmas bérlet 1500 Ft 

Kunbaracsi Egészségklub 

havonta péntek esténként a Faluház nagytermében 16:30-tól 

Előzetes bejelentkezés szükséges. Részvételi díj 500 Ft alapanyagköltség hozzájárulás. 

november 15. – Novemberi finomságok – Csicseriborsó leves, sajtos-burgonyás muffinnal, 

padlizsános, paradicsomos rakott polenta, rizs Srí Lanka-i módra, cékla-tzatziki salátaágyon és 

gesztenyés krémes 

december 6. – Sütik ajándékba – Az elkészült finomságokat karácsonyi hangulatú kézműves 

csomagolásban el is lehet vinni. Előzetes bejelentkezés szükséges: november 30-ig. Részvételi 

díj 800 Ft alapanyagköltség hozzájárulás. 

Kenderesi Ilona 

Két Madár Műhely Egyesület 
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Készülődés a Karácsonyra 

Adventi gyertyagyújtások és programok 

 
I. Gyertya: November 30. (szombat) 16.00-kor; gyújtja: a Kunbaracsi   

                  Gyöngyvirág  Nyugdíjas klub vezetője Magyar Istvánné,  

                  közreműködik zenés műsorával: Lendér-Ribár Andrea    

Jótékonysági Adventi Vásár az óvoda javára! 
                           

 

II. Gyertya: December 7. (szombat) 16.00-kor; gyújtja és megosztja adventi   

                    gondolatait: Dr. Kenyeresné Téglási Anna Református  

                    lelkész asszony, közreműködik a helyi református közösség 

                    15.00-órától Falumikulás a Zsebszalma Duo előadásában,    

                    melyet a Mikulás süteménypartija követ. 

 

III. Gyertya: December 14. (szombat) 16.00-kor; gyújtják: a kunbaracsi       

                     óvodások, karácsonyi dalok kíséretében. 

Jótékonysági Adventi Vásár az óvoda javára! 

 

IV. Gyertya: December 21. (szombat) 16.00-kor; gyújtja, és megosztja adventi   

                     gondolatait: Ruskó Norbert Római Katolikus plébános  

                     Kerekegyházáról  

                     16:15-tól Adventi Zenés Családi Délután Csillag Edina (ének),  

                     Vadas  László (zongora) közreműködésével. 

    

                     

A község adventi koszorúja a polgármesteri hivatal előtti téren 

kerül felállításra. 

A gyertyagyújtásokra, és az azokat követő, a Faluházban 

megrendezendő vendéglátásra mindenkit nagy szeretettel várnak 

a szervezők! 
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Anyakönyvi hírek 
 

Született: 

Belia Linda Kecskemét, 2019. 07. 30. an.: Sebestyén Mária, 

Kabai Luca Kecskemét, 2019. 08. 16. an.: Sík Anita, 

Házasságot kötött: 

Kalán Éva - Hegedűs Róbert  2019. 08. 10. 

Ordasi Rózsa – Brinkusz Csaba 2019. 08. 10. 

 

Elhunyt: 

Haraszti Jánosné Papp Katalin 1945.09.10. – 2019. 06. 06. 

Győri Pál Rudolf 1955.01.18. – 2019. 06. 25. 

Urbán János 1960. 02. 13. – 2019. 08. 16. 

Surnyák Mihály 1962. 10. 07. – 2019. 11. 07. 

 KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

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

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, 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 

 

Könyvtartozások 

Felhívjuk a Tisztelt olvasók figyelmét, hogy könyvtartozásaikat rendezni 

szíveskedjenek a könyvtárban. Ellenkező esetben írásbeli felszólítás megküldése 

mellett késedelmi díjat számolunk fel. Legyenek szívesek odafigyelni a 

visszahozatali határidőkre. 

 

Könyvtár Információs és Közösségi 

Hely Szolgáltatásai 
  

-Távközlési szolgáltatások 40 ft 

-Telefax használat belföldön oldalanként 80 ft 

-Számítógép/internet használat 100 ft/megkezdett 

óránként 

-scannelés A/5-ös méretig 100 ft 

                 A/5-ös méret felett képenként 200 ft 

-Laminálás A/4 120 ft 

-Fekete-fehér fénymásolás/nyomtatás 10ft/ oldal 

-Fekete-fehér fénymásolás/nyomtatás 2 oldalas 15ft/lap 

-Színes nyomtatás 200 ft/ oldal          

 

KönyvtárMozi! 

November 23-án (szombaton) 14.00-órai 

kezdettel filmvetítésre várjuk a 

kisebbeket, nagyobbakat a könyvtár 

épületében. 

Megtekintésre váró film: 

Az Egri Csillagok 

Különösen az 5. osztályos korosztály 

számára jelenthet nagy segítséget a film 

megnézése, hiszen számukra ez kötelező 

olvasmány. 

Mindenkit szeretettel várnak a könyvtár 

munkatársai! 


