KUNBARACSI HÍRMONDÓ
2015. XIV. ÉVFOLYAM, Szeptember-Október

Megjelenik kéthavonta

Önkormányzati hírek
Falugyűlés
A képviselőtestület július 15-ei ülésén határozott a Falugyűlés összehívásáról, melyet 2015. szeptember
7-én, 18 órától tartottak. A falu lakosai közül 23-an voltak jelen. A jelenléti ív és kézzel írott jegyzőkönyv készült. A polgármester köszöntése után rövid beszámolója következett, ahol az alábbiak hangzottak el:
I. Rendkívüli állami támogatásra benyújtott kérelem összege: 6831e Ft
II. Önkormányzati támogatások 2015. augusztus 31-ig:
Természetbeni:
- tűzifa támogatás, összesen 51 m3 keménylombos tűzifa 972e Ft értékben, (családonként 1 m3)
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 464e Ft, Erzsébet utalvány formájában, 47 családot érint
Pénzbeli települési támogatás:
- rendkívüli 203e Ft, ebből 90e Ft iskoláztatási támogatás, mely 11 családot érint
- lakhatási 56e Ft
III. Közfoglalkoztatás
- 2015. március 9-2016. február 29-ig 5 fő hosszabb távú közfoglalkoztatott(80% állami támogatás)
- 2015. március 1-október 31-ig 8 fő közfoglalkoztatási mintaprogramban résztvevő (5822e Ft
bér+járulék) 100% állami támogatás és 1218e Ft dologi kiadás ( rotációs kapa, aprómag vetőgép, szivattyú,fúrt kút, kéziszerszámok és vetőmagvak) 100%-os támogatása. Ehhez még 250e Ft támogatást
adott az önkormányzat.
- 2015. július 15-október 31-ig újabb 3 fő hosszabb távú közfoglalkoztatott ( 100% állami támogatás)
IV. Diákmunka
Júliusban és augusztusban 2-2 diák foglalkoztatása.
V. Önkormányzati támogatás az óvodának 2015 01-07-ig: 1274e Ft.
Továbbá elhangzott, hogy:
- megválasztásuk óta 10 képviselőtestületi ülés volt, 35 napirendi ponttal, 8 rendeletet alkottak és 101
határozatot hoztak. Megállapításra került, hogy aktív a képviselőtestület!
- Kunbaracs sikeresen pályázott a Falugondnoki buszra, mely október közepén meg is fog érkezni a településre
A beszámoló után kérdések feltételére volt lehetőség a polgármester és a képviselőtestület felé.
A 2015 augusztus 24-ei testületi ülés:



A képviselőtestület Menczel Dórát megbízza a Kunbaracsi Óvoda Óvodavezetői feladatainak ellátásával: 2015.
augusztus 25-től 2016. július 31-ig



A képviselőtestület döntött, hogy támogatást nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlására,. A testület vállalja a 139700 Ft önerő biztosítását. Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
A támogatást a település megkapta, 59 erdei köbméter tűzifa vásárlására.

2015 október 1.-től a Kecskeméti Járási Hivatal települési ügysegédi feladatellátást és ügyfélfogadást Hum József
helyett Kósa Szilvia látja el, kéthetente, páratlan heteken csütörtökön 8:30-9:30 óráig.

(folyt. 2. oldalon)

2

KUNBARACSI HÍRMONDÓ

2015. XIV. Évfolyam Szeptember- Október

Kunbaracs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2016.évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.
További részleteket a kunbaracs.hu oldalon olvashatnak az érdeklődő diákok.

Jeles napok
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György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, sok
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a településen reggel fél 6-kor megszólalnak a harangok, a
napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Laközépületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezéseket tartanak.

Október 23. Az 1956-os forradalom kitörésének a napja, nemzeti ünnep
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának a napja. 1956. október 23-án a magyar nép a diktatúrára forradalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki a szovjet
megszállás ellen. Az egyetemi diákság országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra ellen, ezen a napon pedig
tömegmozgalommá tudott válni a szervezkedés. Nagy Imre beszédében reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt
tömegnek. A felkelők elfoglalták a Magyar Rádió épületét, a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a
Kádár rezsim megtorló intézkedéseket foganatosított.
Természetesen ezután nem lehetett október 23-át ünnepelni, az eseményeket ellenforradalomként kommunikálták.
Nagy Imre miniszterelnököt 1958-ban kivégezték, az ellene irányuló koncepciós per eredményeként. A börtönudvaron temették el, majd az Új Köztemető 301-es parcellájába, jeltelen sírba tették. Az 1980-as évek végén, ahogyan a
rendszer gyengült, egyre inkább nyilvánosságra került, hogy mi is történt akkor. 1989. június 16-án a Hősök terén
250000-en búcsúztak tőle és társaitól, majd a 301-es parcellába ünnepélyesen újratemették.
1989. október 23-án Szűrös Mátyás megbízott államfő kikiáltotta a III: Magyar Demokratikus Köztársaságot a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt.
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Október 31. A Reformáció napja
A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány
szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.
Magyarországon is nagy hagyománya van a nap megünneplésének, a legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon.

Halloween
A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak
meg október 31.-e éjszakáján, bár mára az egész világon elterjedt..
Magyarországon a Halloween ünnep a 2000-es évek elején kezdett elterjedni, rekvizítumai főleg a gyermekek és
egyetemisták körében népszerűek, de nem jelentek még meg a jelmezes gyerekek az utcákon édességet kérve. A mára már elüzletiesedett, hagyományos angolszász protestáns ünnep alapvetően amerikai filmekből és képregényekből
vált ismertté Magyarországon. Sokan valódi hagyományok és előzmények nélküli divatnak és magyar közegben idegennek tartják.

November 1. Mindenszentek napja
Mindenszentek napja, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel.
Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Egyetemes ünneppé IV.
Gergely pápa tette 844-ben.
A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.

November 2 Halottak napja

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért.
A katolikusok november 2-án tartják, ekkléziológiailag a „szenvedő egyház” ünnepe, a Mindenszentek november 1-i
főünnepét követő ünnepnap, amikor a „küzdő egyház” a „szenvedő egyházról” emlékezik meg.
Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról
való megemlékezés napjává.

Óvodai hírek
Megkezdődött az új óvodai év
A 2015-2016-os nevelési év sok változást hozott az óvoda életében. Mizsei Ferencé megbízott óvodavezető nyugdíjba
vonult, és az idei évtől én nyertem el az óvodavezetői pályázatot.
2015 februárjában végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán óvodapedagógusként. Tanulmányaim során kiemelt figyelmet fordítottam a differenciálás lehetőségire. Szakdolgozatommal összefüggésben kutatást
végeztem a gyermekjátékok és a néptánc integrálása kapcsán a mindennapi óvodai életben.
A gyermekek létszáma a 2015-2016. nevelési évben 13 fő, 10 fiú és 3 leány, korcsoport szerint 4 kiscsoportos, 5 középső csoportos és 4 nagy csoportos. Az óvoda személyzete az óvodavezető kivételével változatlan.
A szeptember a régi óvodások fogadása és az új gyermekek beszoktatása jegyében telt.
Mind a gyermekek, a szülők és mind az óvoda dolgozói életében változást hoz az új vezető személye. Kérem minden
kedves érintett Szülő türelmét és együttműködését ebben a változásokkal teli nevelési évben.

Menczel Dóra
óvodavezető
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Civil hírek
Tisztelt Faluközösség!
Ismét jelentkezem néhány fontos információ közzétételére.
A 2015-ben megtermelt termékekből, részben, rendelkezésre bocsátottunk szerény adomány csomagokat a lakosság
részére. Leginkább rászorulóknak és nagycsaládosoknak.
Igyekeztünk objektívek lenni,de a hiba lehetősége nincs kizárva, így elnézést kérünk ha hibáztunk.
Ez alapján a következő adatokkal tudunk szolgálni: Összesen 36 fő részére.
 Burgonya:

9200.- ft
5400.- ft
 Erőspaprika:
2000.- ft
 Pritaminpaprika:
7680.- ft
 Almapaprika:
4000.- ft
 Sárgarépa:
6080.- ft
Összesen:
34.360.- ft értékben.
Reméljük a 2016.os év még több lehetőséget nyújt, hogy tudjunk egy kicsit segíteni a családoknak.
A továbbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot,hogy 2015-ben indított „ Start Mintaprogramunk” a kezdeti
nehézségek ellenére, sikeresen működött. A projekt lezárásának fontos része az őszi betakarítási és talaj előkészítési,
valamint a tavaszi munkálatok előkészítése az eredményes termelés érdekében.
Szükség szerint a téli időjárás beköszöntével a hó eltakarítás, csúszásmentesítés is a feladatok közé tartozik.
Ez alapján 2015.11.03-tól 2016. 02. 29-ig meg lett hosszabbítva a munkaprogram, így folytatódhat a „Startmunka
Mintaprogram” 100%-os támogatással.
Ezt követően 2016.03.01-től – 2017. 02.28-ig a mezőgazdasági termelés folytatása a közfoglalkoztatási „ Startmunka
mintaprogramra” épülő / folytatjuk a 2015 év programját/ program szerint – 10 fő foglalkoztatásával - 100%-os támogatással valósul meg.
A programhoz számított beruházási illetve fejlesztési költség tervezet: 3.234 204.- ft-ot tesz ki.
Terveink szerint magasabb színvonalú öntöző rendszert,technikai eszközfejlesztést,bővítést szeretnénk megvalósítani a még hatékonyabb termelés eredményességének eléréséhez.
A jövőt illetően is számítunk segítségre a Vállalkozóktól és a nagy tapasztalattal rendelkező Gazdálkodóktól. Az Ő
segítségük nélkül nem lehettünk volna ilyen eredményesek.
Természetesen szívesen fogadjuk a társadalmi munka felajánlásokat is, akár a termelésben illetve a falu szépítésében. Előre is köszönjük minden segítőkész lakos munkáját.
A jövőt nem magunknak építjük, hanem gyermekeinknek és unokáinknak segítünk, hogy még élhetőbb falu és közösség boldoguljon a létrehozott értékekből, javakból.
 Tv paprika:

115 kg
27 kg
10 kg
24 kg
20 kg
38 kg

Köszönettel érdeklődésüket:
Vörös László
Kulturális Egyesület
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 2015
A Belügyminisztérium szervezésében 2015. október
2-3-án Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás került
megrendezésre Budapesten a Vajdahunyad várában.
A rendezvényen 110 kiállító 55 faházban mutatkozott be, Bács-Kiskun megyét 5 település köztük
Kunbaracs képviselte az első alkalommal megrendezett kiállításon.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a Homokgyöngye Kertészet dolgozóinak, hogy az általuk termesztett, előállított termékekkel színvonalasan képviselték településünket az országos
rendezvényen.
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Kedves barátaink, közeli és távoli ismerősök, szomszédok, falubeliek!

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, segítségével, adományával, személyes közreműködésével hozzájárult a
szüreti nap megvalósításához!
Mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt évek óta a Kulturális Egyesület vállalja szinte valamennyi rendezvény szervezését.
Egyesületünk több éve átvállalta a szüreti nap lebonyolítását, szervezését, és részben a finanszírozását is azért, hogy
ne szakadjon meg ez a hagyomány.
A mai viszonyok között szinte ez az egy esemény maradt, amire a környékbeli településekről is sokan ellátogatnak
hozzánk. Kis közösségünk számára is az összetartozást képviseli ez a nap, hiszen aki csak teheti, kiveszi részét akár
a falu feldíszítésében, akár a felvonulók, vendégek kínálásában, vagy a főzésben, vagy tombola felajánlással.
Elmondhatjuk, hogy ez a nap nem sikerült volna, ha nem fog össze ennyi ember, akik mindannyian magukénak érezték a rendezvényt. Köszönet a támogatóknak, akik a pénzbeli és egyéb segítséggel (alapanyag-étel-ital, tombolatárgyak) hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap megvalósulhasson!
Adományainkból, lakossági összefogással, valamint vállalkozók támogatása révén színvonalas, egyben családias
programot tudtunk biztosítani az idelátogató érdeklődők számára ebben az évben is.
Köszönjük a szíves kínálást, a vendéglátást, a finom pogácsákat, süteményeket, almát, sajtot, a jóféle bort, és az üdítőt, mellyel kínálták a felvonulókat, falubelieket és az idelátogatókat a rendezvény alatt.
A bográcsok, üstök és a kemence mellett sürgölődők jóvoltából finom ételeket kóstolhattak az emberek. Borkóstolóról
a badacsonytördemici, helvéciai, kunbaracsi és a kerekegyházi támogatók gondoskodtak. Nagy öröm volt számunkra,
hogy Badacsonytördemic község delegációja ismét eljött hozzánk, és finom badacsonyi bort kóstolhattunk jóvoltukból.
Köszönjük az önkormányzat vezetésének is a támogatást, a képviselőknek, az egyesületi tagoknak a szervezést, és a
végrehajtást! Dicséret illeti a közfoglalkoztatottakat a díszítésért, a sütésért-főzésért, a felszolgálásért.
Örültünk a fogatosoknak, csikósoknak, hintósoknak, akik nem csak Kunbaracsról, hanem a szomszédos településekről is eljöttek hozzánk. Szép volt a fogatsor, és a megállóknál igazán jó hangulatú csősztáncot láthattunk, amibe a
részt vevők és nézelődők közül is sokan bekapcsolódtak. Bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát, hiszen a
színpadi műsor is nagyon színvonalas volt, a fellépők és a meghívott zenész is kitettek magukért.
Hálásak vagyunk a sok szép fényképért, videóért azoknak, akik megörökítették ezt a napot. Köszönjük a rendőröknek, polgárőröknek, nemzetőrnek a rendezvénybiztosítást. Elismerés a bírópárnak, a csőszpároknak, csőszlányoknak
a szorgoskodásért.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy dr. Salacz László országgyűlési képviselő úr is ellátogatott hozzánk, és személyesen köszöntött minden felvonulót.
Az esti bálban fáradhatatlanul húzták a talpalávalót a zenészek, aki ott volt, ezt tapasztalhatta. Szinte csak a tombolasorsolás idejére hagyták abba a muzsikálást. Köszönjük a sok szép tombolatárgyat, különös tekintettel a fődíjra,
mely tele volt mindenféle finomsággal!
A rendezvény támogatói, segítői:
Kunbaracs Község Önkormányzata: pénzbeli hozzájárulás
Badacsonytördemic község delegációja: bor
Tóth Ferenc polgármester: vendéglátás
Vörös László alpolgármester: tiszteletdíj felajánlás, tombola, savanyúság
Kígyósi Krisztián képviselő: tombola
Hegedűs Lászlóné: tombola, alapanyagok főzéshez
Sági Márk: szponzor keresés
Takács Mihály,Takács Ágoston- Vörös kastély: töltött káposzta, hurka-kolbász vendéglátás
Balogh Sándor, Dabas: pénzbeli támogatás, mobil kemence a sütéshez
Balogh Károly, Helvécia: bor, pálinka, birkahús a főzéshez
Kádár László, Kádár Környezetvédelmi Kft. Helvécia: pénzbeli támogatás
Béres Zoltán, Béres Sped. Kft. Helvécia: pénzbeli támogatás
BÁCSVÍZ Zrt. : pénzbeli támogatás
Fókusz Takarék: pénzbeli támogatás
Szilvási-Hazag Imre: pénzbeli támogatás
Horváth Gábor, Kerekegyháza: bor
Szappanos Gábor Kerekegyháza: alma
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Sutus József: virág a faludíszítéshez
Bozóki László: pénzbeli támogatás
Gyógyszertár Ladánybene: tombola
Baranyi pékség: kenyér, pogácsa
Varga Sándor: bor, pálinka
Berente Klára: házi sajtok, sütemény
Simon Pál: disznóvágás
Hegedűs László: főzés
Hardi Sándor: sütés
Lancsa István: főzés
Kalán Éva, Simon Pálné Erzsike, Lukács Istvánné, Gyenesné Lázár Etelka, Tolnai Irén, Németh Katalin, Hebők
Andrea, Dorcsák Tiborné, Hajzer Lászlóné, Magyari Péterné, Gáspár Róbertné, Rajkai Mariann: díszítés, sütés,
főzés, kínálás
Jurászik Ferenc, Jurászikné Horváth Mária: fődíj felajánlás, sütemény, műanyag poharak biztosítása
Turupuliné dr. Polyák Katalin: szponzorálás, tombolatárgyak
tombola: Papp Szandra, Kissné Máté Piroska, Sík Sándor, Sík Anita, Haraszti Enikő, Kövecses Lászlóné, Lázár
Istvánné, Kecskeméti Zoltánné, Kis Pál Józsefné, Adamik Éva, Némethné Brigitta, Deli Ferenc
Bírópár: Turupuli Ádám, Hirmann Nikoletta:
Csőszök: Papp Zsolt, Beles Zsuzsanna, Alt Benjámin, Guttyan Renáta, Herczeg Viktória, Valkai Ádám, Herczeg
Nikolett, Valkai Norbert, Németh Klaudia, Nagy Zsolt, Németh Susan, ifj. Hegedűs László, Németh Panni, Káldi Szandra, Káldi Nóra, Sztaskó Klaudia, Németh Richárd.
Kínáló helyek, vendéglátást biztosítók: 1. Sportpálya: Németh János, Németh Norbert, Németh Zoltán,
Kissné Máté Piroska, Adamik Emőke Jakab Hajnalka, Reiblné Esztike, Hirmann Lászlóné Erzsike, Hirmann
Lászlóné Eszti néni 2. falu vége: Hirmann-Kiss Hajnalka, Nyikos Gergely, Haraszti Istvánné Irénke, Bak Károlyné, Ondó Erika, Hegedűs János, Révész Lívia, Lázár Istvánné 3. Művelődési ház: Kulturális Egyesület, Szabó István. Dózsa György utca: 4. Hegedűs Ferencné, Lédeczi Dezső, Kigyósi Krisztián, Sági Márk, Horváth Tibor
5. Turupuli Lajos és családja, 6. Tóth Ferenc és családja, Fő utca: 7. Bázis Bisztró: Papp Szandra 8. Petőfi utca
sarok: Kecskeméti Zoltánné, Horváth János, Kövecses Lászlóné, Kiss Pál Józsefné, 9. Herczegné Skultéti Mónika és családja
a műsort ingyenesen adták: Kereki Táncstúdió, Kereki nótások, Piros Rózsa, Mizsei Vadrózsák néptánccsoport, cserébe megvendégeltük őket.
Sebestyén Maja: fogatszépségverseny értékelése
Polgárőrök: Herczeg László, Hirmann Józsefné, nemzetőr: Gáspár Róbert
Fényképek, videók: Hunyadfi Anikó, Nyikos Gergely, Hegedűsné Ildikó, Herczegné Mónika
Tisztelet és köszönet valamennyi támogatónak, segítőnek és közreműködőnek!
Turupuliné Dr. Polyák Katalin
Kunbaracsi Kulturális Egyeület alelnöke
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Sörösdoboz-hírek
Kedves Kunbaracsi lakosok!
Újabb sikeres időszakon vagyunk túl, a nyár folyamán összesen 25 850 Ft-ot szereztünk, valamint
volt még 2890Ft. tavaszról, így most 28 740 Ft áll rendelkezésünkre.
Altné Lantos Odett tanító nénivel konzultálva ebből az összegből az iskola tantermébe vásároltunk szép új, egész ablakot takaró sötétítő függönyöket, 18 550 Ft értékben.
Menczel Dóra óvó nénivel egyeztetve abban maradtunk, hogy nekik inkább az adventi-karácsonyi időszakban lenne
szükségük több segítségre, így nekik akkor fogunk majd vásárolni.
Természetesen a két intézmény között azonos arányban osztjuk el a befolyó összeget, tehát karácsonykor az ovisoknak „jár” majd nagyobb pénzösszeg.
Legközelebb november végén tervezünk szállítást, addig a szokásos módon gyűjtjük a dobozokat.
Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét, és sikeres gyűjtést kívánunk!
Köszönettel:
Kígyósi Krisztián és barátai

Polgárőr hírek

Kulturális Egyesület

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére elnevezésű program keretében
kaptak lehetőséget a polgárőr– egyesületek, hogy pályázatot nyújtsanak be szolgálati járőr gépkocsik beszerzésére. A Az Egyesület sikeresen teljesítette a 2015-ben vállalt
Kunbaracsi Polgárőrség is pályázott és már meg is érkezett parlagfű mentesítési programot, melyet önkormányzati
feladat átadás keretében végzett.
településünkre az új Suzuki Vitara
A parlagfű mentesítést közfoglalkoztatás segítségével
oldotta meg, melynek keretében 2 fő 4 hónapon keresztül 8 órában végezte a munkát.
A tevékenységhez szükséges eszközök beszerzéséhez
szükséges pénzt a Kulturális Egyesület a Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázaton
nyerte.

Hegedűs Lászlóné
a Kulturális Egyesület elnöke
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Gyereksarok
Miért olyan rövid a medve farka?
Egy dermesztő téli napon, amikor a mezőket hó és jég borította, és egyetlen állat sem talált magának eleséget,
Brumm a medve találkozott Reynarddal, a rókával. Meglepődve látta, hogy a róka egy csomó halat hozott magával. Brumm gyomra hangosan korgott. Nem tudhatta, hogy Reynard az ínycsiklandó falatokat az út mentén
lakó gazda házából lopta. Az együgyű vén medve azt gondolta, hogy a ravaszdi róka saját maga fogta a halakat.
Te meg honnan szerezted azt a sok finomságot? - kérdezte Reynardtól és megnyalta a szája szélét.
Ó, Brumm nagyságos úr. Pecázni voltam és sikerrel jártam—felelte a róka.
A medve is nagyon szeretett volna megtanulni horgászni. Kérve kérte Reynardot, ugyan árulja már el neki, hogy hol
és miként kell pecázni.
Ó, csöppet sem lesz nehéz a számodra– felelte a ravaszdi. Csak annyit kell tenned, hogy kimész a tó vizét borító jégre. Vágj léket bele, és a farkadat engedd be a vízbe. Utána maradj mozdulatlan, ameddig csak bírod. Ne
törődj azzal, ha a farkad vége bizseregni kezdett. Ez mutatja, hogy már ráharapott a hal. Amikor aztán már
nem bírod tovább, egy gyors, erős mozdulattal rántsd ki a lékből.
Brumm, a medve pontosan azt tette, amit a róka tanácsolt neki. Belógatta a farkát a lékbe. Sokáig, olyan sokáig ült ott, hogy lék szépen lassan befagyott. Amikor ezt megérezte, megpróbálta kirántani a farkát a vízből. Hát
az meg egyszerűen leszakadt!
A medvének éppen ezért még ma is olyan rövid a farkuk.

Kedves gyerekek!
Ehhez hasonló meséket olvashattok még az 50 mókás mese című könyvben.
Valamint számos mesekönyv vár még Benneteket a könyvtárban!

Könyvtár hírek
Könyvajánló:
Fafaragás gyerekeknek
Ez a könyv lépésről lépésre bemutat egy-két érdekes tárgyat, amelyet a zsebkéseddel kifaraghatsz és
ezzel szert teszel olyan gyakorlatra, hogy az igazi faragókéssel remek dolgokat tudsz majd faragni: nyakláncot,
írótollat, vitorlást, stb.

Stephen King: A remény rabjai
Stephen King első kisregényeket tartalmazó kötete. 4 kisregény olvasható benne.

Ehető vadnövények
Nap mint nap elhaladunk mellettük, mégsem ismerjük őket. Figyelemre sem méltatjuk vagy éppen megszabadulunk tőlük, pedig a vadnövények többsége ehető!
Minden olvasni vágyó találhat magának megfelelő olvasni valót a Könyvtárban. Amennyiben nem találja meg a keresett könyvet, könyvtárközi kölcsönzés formájában 1-2 napon belül biztosítjuk bárkinek!

Kézimunkázni tudó (hímzés, kötés, horgolás, stb.) és mindezek elsajátítására vágyó emberek jelentkezését várjuk kézimunka kör elindításához. Jelentkezés és további információ
a Könyvtárban.
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Egy falugyűlés margójára

A képviselőtestület és a polgármester szeptember 7-én 18 órára hívta össze a Falugyűlést.
A 4 képviselőn, a polgármesteren, alpolgármesteren, jegyzőn kívül a lakosság 23 fővel képviseltette magát. A
Falugyűlésen kézzel írott jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.
A polgármester beszámolója—melyet az első oldalon olvashatnak- után, kérdések feltételére volt lehetőség. A
feltett kérdéseket 90%-ban a polgármester válaszolta meg, bár elhangzott olyan kérdés ami nagyon félre lett
értve. Leginkább az általam feltett kérdés, mely a közösségi kemence tervére vonatkozott és válaszként többször megismételve elhangzott, hogy ha kell tervező jön és megtervezi. Szerintem nem tervező kell, hanem meg
kellene tanulni egy mondást: „a szó elszáll, az írás megmarad”! És ez nem csak a kemencére hanem minden
másra is vonatkozik.
Több jelen levő lakos az utcák állapotát nehezményezte—jogosan—, hiszen némelyik utca lassan már járhatatlan. Elhangzott, hogy a Petőfi utca újra csak összefogással fog tudni megújulni, pályázatok hiányában.
Elhangzott olyan is, hogy sok minden épült a településen társadalmi munka keretében, amit most is meg lehetne valósítani. Az én véleményem is az, hogy sok mindent meg lehetne valósítani társadalmi munkában, de először az elképzelés legyen meg, hogy mit akarunk, írjuk le egy papírra és utána kérjük meg az embereket, hogy
társadalmi munkára várjuk őket.
Ami még bennem megfogalmazódott és feltűnt a Falugyűlésen, hogy nem igazán voltak fiatalok, pedig a fiataloké a jövő.
Az még elmondható a Falugyűlésről, hogy bár a képviselőtestület kezdeményezte az összehívását, 100%-os
aktivizáció nem mutatkozott a részükről, hiszen volt olyan képviselő aki nem szólalt meg egyáltalán.
Tudom nem részletes a beszámoló, de nem is az én tisztem lenne annak a megírása. Azokat a dolgokat ragadtam ki ami számomra fontos volt.
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat.

Egri Hajnalka

Közérdekű Közlemény
A következő Hírmondó december

11-én jelenik meg.

Akinek bármi ötlete, javaslata van, vagy konkrét dolgot szeretne benne olvasni december
jutassa el a Könyvtárba vagy az alább olvasható e-mail címre.

4-ig

Előre is köszönöm!

Anyakönyvi
hírek
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