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A nyár sikerei, akikre büszkék lehetünk 

  

Ha megkérdeznek egy kis településen élő embert, hogy náluk lakik e olyan ember akire büszkék lehetnek, ke-

vésszer kapjuk azt a választ, hogy igen. A válaszok többségében az hangzik el inkább, hogy kicsi a település és 

inkább elmenekülnek az emberek. Valószínű Kunbaracson sem lenne ez másképp. Most elolvashatják az ellen-

kezőjét. 

Kitüntették a Kunbaracsi polgárőrt 

A tizenötödik alkalommal, 2015. június 27-én, Dunafalván megrendezés-

re került Megyei Polgárőr napon, az Országos Polgárőrszövetség Elnöke, 

a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként Herczeg 

Lászlót Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozta kitüntetésben részesítette. 

László huszadik éve polgárőr. Huszonévesen került a csapatba, fő felada-

ta karbantartani a polgárőrség járművét. Szolgálatot, járőrözést is telje-

sít csökkentett óraszámban. 

Ezúton gratulálunk a kitüntetéséhez. További munkájához sok erőt, ki-

tartást kívánunk! 

(folytatás a 2. oldalon) 

Felhívás 

 

2015. szeptember 7-én 

(hétfőn) 18 órától Falugyűlés 

lesz a Faluház Nagytermében.  

 

Kérem minél többen jöjjenek 

el! 

Felhívás 

 

2015. szeptember 3-án 

(csütörtökön) 13.30-15 óráig 

véradás lesz a Faluház Nagy-

termében. 

Minden régi és új véradó 

megjelenésére számítunk! 
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Kunbaracsi srác az U-15-ös válogatottban 

Hirmann Kristóf a Mercedes-KLA növendéke meghívót kapott az U-15-

ös válogatottba. Tavaly már az U-14-es régióválogatottba már bekerült, 

ám klasszikus értelemben véve ez az első alkalom, hogy meghívták a 

szűk keretbe. A korosztály programjában mérkőzés ezúttal nem szere-

pel, így a debütálásra is várni kell, ám augusztus 2-5-ig Telkiben edzőtá-

borozott a kerettel. 

Lehet, hogy Kristóf már nem a Kunbaracsi Iskolába jár, de a tanulmá-

nyait itt kezdte, és a mai napig itt él; és az is igaz, hogy jelenleg Magyar-

ország sportolói közül nem a nemzeti labdarúgó válogatottra a legbüsz-

kébb, de talán pont az ilyen kis teleülések—mint pl. Kunbaracs—

tehetségei fogják fellendíteni újra a labdarúgást Magyarországon. 

Gratulálunk! Kitartást és eredményes szereplést kívánunk az edzéseken 

és majd a meccseken is! 

Állami kitüntetés Szent István ünnepe alkalmából 

„Ott vannak ahol tenni kell valamit, jelenlétükkel változik, jobbra fordul 

a világ” - e szavakkal méltatta az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmá-

ból kitüntetetteket az emberi erőforrások minisztere a kitüntetések át-

adásán. 

Balog Zoltán hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevé-

kenysége, a korszerű művelődési és a művészi ízlés fejlesztése érdekében 

végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat adományo-

zott Hegedűs Lászlóné, Kunbaracs Község Önkormányzata Faluházának 

művelődésszervezője részére. 

Gratulálunk e rangos kitüntetéshez és további eredményes munkát kí-

vánunk! 

Ismét bemutatkozott Kunbaracs a Hírös Héten 

  

Nem személyhez kötött, de Kunbaracs lakóiként arra is büszkék lehe-

tünk, hogy településünk ismét kiállította termékeit és bemutatkozott az 

augusztus 13-20-ig Kecskeméten a Kossuth téren megrendezésre került 

81. Hírös Hét Fesztiválon. 

Augustus 14-én került sor az Aranyhomok Térségi Lekvárverseny ered-

ményhirdetésére, ahol Lőrincz Edit jegyző asszony II. helyezett lett ve-

gyes, málna-ribizli lekvárjával. 

Augusztus 19-én Kunbaracs napján  Lőrincz Edit jegyző köszöntötte az 

nézőket. Ezen a napon a Homokgyöngye Kertészet által megtermelt zöld-

ségeket meg is vásárolhatták a kilátogatók, és Hegedűs László pásztor 

hagyományőrző bemutatója bőrből készült pásztor tárgyakból, valamint 

karikás és bőrös bemutatója volt megtekinthető. 

A faházban kiállításra kerültek a Homokgyöngye Kertészetben Kunbara-

cson megtermelt zöldségek, a Start munkaprogramban foglalkoztatott 

emberek által elrakott savanyúság, valamint a nyár elején készített eper-

lekvár. 

A kiállított dolgok mellett Hardi Márta virágai és Kalán Éva által készí-

tett díszek emelték a faház látványosságát. Ezek közül a kilátogatók kö-

rében a legnagyobb sikert a vázaként használt gumicsizma aratta. 
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Szüreti mulatság 2015 

  

Idén is megrendezésre kerül településünkön a hagyományos szüreti mulatság, 2015. szeptember 12-én 

(szombaton). A felvonulás 12 órakor fog indulni a sportpályáról. Ezt követően fogatszépségverseny eredmény-

hirdetése, az újszülöttek „Kunbaracsi polgárrá” fogadása, táncbemutatók, Kaczor Ferenc fellépése, majd este 

szüreti bállal zárul a nap, ahol az Inárcsi Trend Band zenél. 

 Napközben közös bográcsozás, sütögetés, Háztájit az asztalra program keretében termelő kézművesek mutat-

ják be portékáikat, amelyeket a helyszínen bárki megvásárolhat. 

Idén első alkalommal lehetőség lesz egyedi logóval, „ Hagyományőrző Szüreti Mulatság” felirattal ellátott tá-

nyérok megvásárlására, amelynek értéke 1000 Ft/darab, ami magában foglal egy adag ételt is. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

  

Kunbaracs Község Önkormányzata 

és a  

Kulturális Egyesület 

 Sörösdoboz-akció 

  

Tisztelt Lakosság! 

Lassan véget ér a nyár, közeleg a tanévkezdés. A lelkes gyűjtés következtében júliusban már el tudtunk szállí-

tani egy fuvart, amelyért 13. 000 Ft-ot kaptunk. A következő szállítást augusztus 29-re tervezzük, ezért kérünk 

mindenkit, akinél vannak még zsákok, addig legyen szíves eljuttatni Kigyósi Krisztiánhoz (Dózsa György u. 

4/a). Aki nem tudja ezt megoldani, attól természetesen elhozzuk,ha értesít bennünket a szállítás napjáig. 

Fontos információ, hogy a gyűjtésben már más települések lakói is segítenek, cserébe segítsünk nekik műanyag 

kupakot gyűjteni! Ezeket Hunyadfi Anikónál lehet leadni. 

A sörösdobozok árából befolyt teljes összeget ( a tavaszról maradt 2890 Ft-tal együtt) az óvodások és az iskolá-

sok vidám tanévkezdésére szánjuk, a pedagógusok kérései alapján. 

Köszönet mindenkinek és további jó gyűjtögetést kívánunk! 

Tisztelettel: 

  Kigyósi Krisztián és barátai 

 Figyelem! 
 

Augusztus 28-án pénteken délután 5 és 7 óra között vas-, illetve más fémhulladékok gyűjtését ter-

vezzük. Kérjük az összegyűjtött fémhulladékot tegyék ki a házuk elé a gyűjtés napján délután vagy 

jelezzék nekünk (30/411-9053) és elmegyünk érte. A bevételt a kunbaracsi Könyvtár mellett kialakí-

tandó közösségi tűzrakó hely és kemence építésére fordítjuk. Az építményeket közösségi összefogás 

keretien belül társadalmi munkával szeretnénk elkészíteni, amihez szívesen fogadjuk a segítők csat-

lakozását. 

  

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

Vörös László, Kigyósi Krisztián 



Iskolai hírek 

 Lassan vége a nyári szünetnek. Még pár nap és újra megnyitja kapuit az iskola. 

  

  

 2015. szeptember 1-jén az óvoda is újra megnyitja kapuit. 

2015. augusztus 24-én a képviselőtestület megválasztotta az új óvodavezetőt. 

Munkájához sok erőt és kitartást kívánunk! 
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Felhívás! 

  

Vasárnap (augusztus 30.) reggel 7 órakor segítő kezekre lenne szükségünk az épülő köztéri 

kemence alapjának kiásásához. Az alapba szeretnénk az önkormányzat mellől a sokak sze-

mét bántó sittet is beletenni. 

Várjuk azokat, akik az alap kiásásában vagy a sitt hordásában tudnának segíteni. Kérjük 

lehetőség szerint mindenki hozzon magával szerszámokat (ásó, lapát, talicska). Jelentkezni 

lehet a 30/411-9053 telefonszámon vagy a Könyvtárban. 

 A segítőket zsíros kenyérrel és üdítővel várjuk! 

  

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

Vörös László, Kigyósi Krisztián 

Tankönyvosztás 

  

2015.08.28-án pénteken 8.00-12.00-ig a 

Kunbaracsi Iskolában. 

1.,2.,3., osztály ingyenes alanyi jogon. 

4.osztály gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosító határozata szükséges. 

Szülőnek aláírásával igazolni kell az át-

vételt! 

  

Tisztelt Szülők! 

  

Tanévnyitó Ünnepség Kerekegyházán a 

Móra Ferenc Általános Iskolában lesz. 

Ideje: 2015.08.31. (hétfő) 17.00-kor 

Ünneplőruha kötelező! 

  

1. osztálynak 16.45.-kor a kerekegyházi 

Művelődési Ház előtt kell gyülekezni, 

Altné Lantos Odett-nél. 

  

2.,3.,4. osztály az iskola udvarán a bejárat-

nál gyülekezik Kosztor Péter tanár úr-nál. 

Óvodai hírek 

Altné Lantos Odett 

tanító 
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Felhívás 

  

Kedves Kunbaracsi lakosok! 

Feleslegessé vált befőttes üvegeiket ne dobják ki! Hozzák be a Könyvtárba, vagy jelezzék 

a 76/545-126-os telefonszámon és elhozzuk Önöktől!  

Visszatekintő a KAFF-ra 

  

2015. június 24-28 között Kunbaracson is megtekinthetőek voltak a 12. Kecskeméti Animációs Film-

fesztivál filmjei. 

Gyermek és felnőtt kategóriában voltak filmek.  

Minden néző külön szavazólapot kapott, még az óvodások is szavazhattak kézfeltartással. Így el-

mondhatják magukról akik jelen voltak, hogy ők is hozzájárultak a KAFF végeredményéhez. 

A filmek közül amiket vetítettünk díjazottak lettek: 

  

  Fürdő 

  Mese 

  Egy komisz kölyök naplója/Betty néninél 

  Symphony No. 42 

  Blackwood—Hogyan írjunk Blackwood-cikket? 

  Cigánymesék—Doja, a cigánytündér 

  Gyurmók—Van köztünk egy színes 

  Bab Berci köve 

  A Likaskő 

Egyházi hírek 

 

Köszönjük mindenkinek a búcsúi szentmisére adományozott virágokat! 

Ezentúl minden vasárnap 11.30-tól mise lesz a kunbaracsi római katolikus templomban 

Elérhetőségek: 

Földi Tibor Plébános: 06-30/662-4408 

Hunyadfi Anikó:  06-30/422-7619 

Gazda hírek  

Új falugazdász Kunbaracson, Kövecses Szilvia. 

Ügyfélfogadási idő: minden páros héten pénteken 8-10 óráig. 

Telefonszám: 06-70/396-2691 

2015. szeptember 04-én lesz a következő ügyfélfogadás. 
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Tisztelt Faluközösség! 

  

  

Aki megnézte a külső 1,1 ha területet, valamint az Önkormányzat melletti „ Mintakert „-et, láthatta hogy nem 

hiába teszünk erőfeszítéseket az „ Egészségkert” program kiteljesedéséért. 

Mint azt a szórólapokon közzé tettük, már árusítjuk a megtermelt termékeinket. 

A pályázat, ami lehetővé tette a programot, előírja, hogy – kettőszázezer- ft. Árbevételt kell produkálni. 

Jelenleg / 2015.08.21-vel/ átléptük a százezres bevételi küszöböt, köszönhető az érdeklődő és vásárló emberek-

nek is. 

A befolyt összeget az Önkormányzat elkülönített számlán kezeli, mely a jövő évi vásárlásokat 

/ eszközök, vetőmagok, technikák működtetéséhez…stb/ teszik lehetővé. 

Az ez évi termések, virágok magvaiból, a  hagymákból  gyűjtést végzünk, hogy ezzel is csökkentsük a fölösleges 

kiadásokat. 

Úgy gondoljuk, hogy az első félév bizonyította létjogosultságát a programban végzett munkáinknak,és az erőfe-

szítéseinknek. 

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mindez, a nyolc embernek köszönhető, akik a „Start” munkaprog-

ramban komoly erőfeszítéseket tesznek:- esőben, forróságban, időnként igazságtalan kritikák kereszttüzében. 

Szeretjük a kritikákat, hisz abból lehet igazán építkezni, de csak akkor, ha az építő jellegű. 

Kaptunk mi már hasznos tanácsokat is, amit nagyon szépen köszönünk és várjuk továbbra is, hiszen sok olyan 

ember él a falunkban, akik sokkal tapasztaltabbak, több rutinnal rendelkeznek, mint mi. Az építő javaslatokat 

beépítjük a  terveinkbe, mert tovább szeretnénk vinni amit elkezdtünk. Munka lehetőséget biztosítani! 

Azt viszont visszautasítjuk, hogy a projectben dolgozó emberek, jogtalanul visznek el a termésből. Szeretném 

közzé tenni, hogy engedéllyel viszik el az árut. Vagy úgy gondolja valaki, hogy ŐK nem dolgoztak meg érte??? 

Mellesleg jegyzem meg: - nagyon sok társadalmi munka is van mögötte. Ez a „ KAPU” mindenki számára nyit-

va áll!!! Akik ezen a „kapun” beléptek, nagyon szépen köszönjük a segítségüket! 

Más! 

A „HIRÖSHÉT” fesztiválon KUNBARACS bemutatkozó napja 08.19-én volt Kecskeméten. Megítélésünk sze-

rint az „első” szereplésünk aránylag jól sikerült, mert szép volt a pavilonunk, jól fogytak a termékeink. Komoly 

érdeklődés övezte kiállított áruinkat. A kiállítás fel is tárta hiányosságainkat, tapasztalatlanságainkat. Meg-

mutatta melyek a jövő feladatai. 

  

Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket: 

  

  

  

Tisztelettel: 

     Vörös László 

                                                                                           Kulturális Egyesület 
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KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik kéthavonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Egri Hajnalka 
Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Lőrincz Edit Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-
126, Fax: 76/545-127. E-mail: e.hajni80@gmail.com Készült 240 példányban 

  

  

Anyakönyvi 

hírek 

Kedves Kunbaracsi lakosok! 

 

Ismét eltelt két hónap, újra a kezükben tarthatják a Hírmondót. 

Az előző Hírmondóban különálló mellékletként ígértem a képeket, de amint láthatták ez nem így történt, de 

úgy gondolom senki nem tiltakozik az ellen, hogy nem kell külön keresni a cikkhez tartozó képet.  

Nem olyan egyszerű egy újságot megszerkeszteni, mint azt sokan gondolják. Mindenkinek más a fontos, mást 

szeretne az újságban látni, mint ami éppen megjelenik. Lehet, hogy amit én fontosnak gondolok az az Önök 

számára nem az, de a lehetőség mindenki előtt nyitva áll. Hallottam már olyan visszajelzéseket, hogy jobb a 

Hírmondó, mint volt, de még nem az igazi. Viszont én úgy érzem amíg a falu lakó nem „mozdulnak” meg addig 

nem is lesz tökéletes. Javasoljanak olyan témákat amelyekről azt gondolják, hogy szeretnének olvasni róla. 

Az előző Hírmondóban beharangoztam, hogy szeretnék elindítani egy Fórum rovatot ettől a számtól elkezdve. 

Ami miatt ez mégsem indul el az két dolog. Az egyik, hogy szeptember 7-én 18 órától Falugyűlés lesz, a má-

sik pedig—ami kicsit el is szomorított—, hogy senki nem szeretne kérdezni, még név nélkül sem. A kérdéseket 

továbbra is várom, elérhetőségeimet itt a Hírmondó végén megtalálják vagy személyesen megtalálható vagyok 

a Könyvtárban. 

Alább olvasható, hogy mikor fog megjelenni a következő Hírmondó és meddig lehet eljuttatni a javaslatokat. 

Igen, mint látható a két időpont között két hét telik el. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez jó sok idő, el kell 

mondanom, hogy nem. Főleg akkor nem ha azok a cikkek amiket bekérek nem érkeznek meg és ki kell találni, 

hogy mit tegyek a helyére.  

A Hírmondóhoz a papír most is a DELTACON Kft biztosította. Köszönjük. 

És ezúton szeretném megköszönni Farkas Józsefnek a Hírmondó nyomtatásában nyújtott segítséget. 

 

 

 

Egri Hajnalka 
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Elhunyt: Horváth Zoltán János 

Született:   Nagy Kevin Joachim, 

 édesanyja: Nagy Nikolett;   

Hirmann Barnabás, édesanyja: Kiss Hajnalka 

Közérdekű Közlemény 

A következő Hírmondó október 22-én jelenik meg. 

Akinek bármi ötlete, javaslata van, vagy konkrét dolgot szeretne benne olvasni október 8-ig 

jutassa el a Könyvtárba vagy az alább olvasható e-mail címre. 

Előre is köszönöm!  


