
 

 

Önkormányzati hírek 
Adventi gyertyagyújtás és programok 

Ünnepi gyertyagyújtásra hívjuk a község lakosságát a közös adventi koszorúhoz, az 

Önkormányzati Hivatal előtti csobogónál! 

Gyertyagyújtások időpontjai: 

1. gyertyát: december 2-án (vasárnap) 16.00-kor meggyújtja Dr. Kenyeresné Téglási Anna református 

lelkész asszony 

2. gyertyát: december 9-én (vasárnap) 16.00-kor meggyújtja Földi Tibor római katolikus plébános 

3. gyertyát: december 15-én (szombaton) 16.00-kor meggyújtják a Gyöngyvirág nyugdíjas klub tagjai 

4. gyertya: december 22-én (szombaton) 16:00-kor kerül meggyújtásra az óvodások                                                                                       

közreműködésével 

A gyertyagyújtásokat követően, vendéglátás a faluházban, aminek keretén belül forró teával, 

forralt borral, kötetlen beszélgetéssel várjuk az ünneplőket. 

A Petőfi Sándor utca 

javításának margójára 
 

Hosszú évek óta tervbe vett 

útjavítási munkálatok valósultak 

meg a Petőfi utcán. Ennek 

köszönhetően újra kényelmesen 

járhatóvá vált, az amúgy már 

gépkocsival is csupán lépésben 

bejárható útszakasz. Az 

anyagköltséget és munkadíjat 

Kunbaracs Község Önkormányzata 

finanszírozta.  

Köszönetünket fejezzük ki Németh 

Norbert vállalkozónak, a gépi 

munkálatok elvégzéséért, illetve 

Fehér István mezőőrnek is 

köszönjük a segítségét. Szintén 

köszönjük a közfoglalkoztatottak 

áldozatos munkáját, valamint az utca 

lakóinak pozitív, a 

munkafolyamatokat segítő 

hozzáállását, türelmét.
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A Belügyminisztérium elismerő oklevéllel jutalmazta 

Kunbaracs község részvételét IV. Országos 

Közfoglalkoztatási Kiállításon! Az oklevelet  átadta 

Dr.Hoffman Imre Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 

államtitkár. Köszönjük minden közreműködő 

támogatását, akik a kiállításon való sikeres megjelenést 

elősegítették! 
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Köszönetnyilvánítás a Kunbaracsi Hagyományőrző Szüreti Mulatság 

támogatásáért 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik felajánlásaikkal,  

anyagi és fizikai hozzájárulásukkal támogatták 

a rendezvény megszervezését, és sikeres 

lebonyolítását. 

A fesztivál támogatói: 

Kunbaracs Község Önkormányzata 

Bácsvíz Zrt - Kecskemét 

Balogh Sándor - vállalkozó - Dabas 

Bene-Baracs vadásztársaság 

Boldizsár András - vállalkozó – Kerekegyháza 

Bozóki László - Kunbaracs 

Domján István - vállalkozó – Kerekegyháza 

Hardi Sándor - Kunbaracs 

Havrilláné Pósfay Tünde 

Herczeg Viktória - Kunbaracs 

Héjjas Pál - vállalkozó - Kerekegyháza 

Horváth Gábor - vállalkozó – Kerekegyháza 

Jurászikné Horváth Mária – Kunbaracs 

Kalmár József - Kunbaracs 

Király József - vállalkozó – Kecskemét 

Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

Dr. Salacz László - országgyűlési képviselő 

Schaaf Márta - Kunbaracs 

Simon Pálné - Kunbaracs 

Szinger János - vállalkozó - Kunbaracs 

Takács Ágoston - Vörös Kastély – Kunbaracs 

Németh László – gazdálkodó – Kunpeszér 

Németh Norbert – vállalkozó - Kunbaracs 

Tóth Ferenc - Kunbaracs község polgármestere 

Varga Sándor - vállalkozó – Kunbaracs 

Vörös László – Kunbaracs 

 

A rendezvényt a Kunbaracsi Polgárőrség 

biztosította. Tagjaiknak köszönjük a segítő 

közreműködést. Szintén köszönetünket 

fejezzük ki a rendezvényre nagyszámban 

kilátogató kocsisnak, lovasnak, a 

csőszlányoknak, a bíró párnak, és nem utolsó 

sorban köszönjük a nagylelkű vendéglátóknak a 

megállókban nyújtott kiszolgálást. Valamint 

köszönjük a nagyszámú vendégseregnek, hogy 

megtisztelték a mulatságot jelenlétükkel. Jövőre 

mindenkit visszavárunk.

Sikeresen zárult a szociális célú tűzifa támogatás 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata a szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot 

nyújtott be, és kedvező elbírálásban részesült.  

Ennek köszönhetően az önkormányzat 102 m3 

fával tudott támogatni 51 helyi családot, 

családonként 2 m3 fa mennyiségben. A tüzelő 

várhatóan még december hónapban, az ünnepek 

előtt kiosztásra kerül.

 

Falumikulás ünnepség 

Ez évben, az immár hagyományossá vált 

Mikulás általi ajándékozás december 9-én 

vasárnap, 14:00-kor kerül megrendezésre a 

Művelődési Házban. A rendezvényt a Lóca 

együttes programja teszi hangulatosabbá. Az 

ajándékozási alkalmon minden kisgyermek,   

 0-14 éves korig személyesen veheti át 

meglepetését a Mikulás bácsitól, amire ez évben 

is nagy szeretettel hívja őket a program 

megvalósítója, Kunbaracs Község 

Önkormányzata. 

 

Kedves Dobozgyűjtők! 
 

Újabb sikeres évet zárhatunk a falu 

összefogásának köszönhetően. Amint arról már 

a korábbiakban beszámoltunk, a sörösdobozok 

gyűjtéséből származó pénzt továbbra is kétfelé 

osztjuk, az iskola megszűnése ellenére. Ezzel az 

a célunk, hogy kicsit tudjunk örömet szerezni a 

falu iskolás korosztályának is a kis óvodásaink 

mellett. Az évet 54 435 Ft-tal kezdtük, jelenleg 

89 989 Ft áll rendelkezésünkre összesen. Az 

óvodások részére a következőket szereztük be 
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idén Menczel Dóra óvó néni kérésére: papír-

írószer : 12 670 Ft, napvitorla a homokozó fölé: 

11 346 Ft. Legutóbb pedig a gyerekek kedvenc 

játékait vásároltuk meg (mosógépet, porszívót) 

9680 Ft értékben, valamint az adventi-

karácsonyi készülődéshez nyújtottunk 

segítséget 10 010 Ft –ért. Így az ovisok további 

38 409 Ft-ból gazdálkodhatnak még, a 

„nagyobbak” pénze 51 570 Ft, amely 

felhasználásához szívesen fogadunk ötleteket! 

Nagyon köszönjük a lelkes dobozgyűjtést 

mindenkinek, valamint külön köszönet 

azoknak, akik a szállításban is segítettek 

autójukkal, utánfutóval. Idén várató még egy 

szállítás, amiről külön tájékoztatás lesz! 

További jó gyűjtést kívánunk mindenkinek! 

 

Kigyósi Krisztián 

 

Óvodai hírek 

2018 augusztusában kezdetét vette az óvoda 

nyári évkezdő nagytakarítása.  

Ezt követően idén szeptember 3-án vártunk 

minden új és régi óvodás gyermeket. A nevelési 

évet tíz fő gyermek kezdte meg, melyből két fő 

mini csoportot, két fő kis csoportot hat fő pedig 

középső csoportot kezdett. A nemek arányát 

tekintve a lányok egy fővel vannak többen, mint 

a fiúk. 

Óvodánk idén is várja azon Őrangyalok 

jelentkezését, akik kisebb összeggel támogatni 

tudják óvodánkat és óvodásainkat. A 

felajánlásokat idén is a kihelyezett befőttes 

üvegekbe tudják tenni a jótevő lakosok. A 

befőttes üvegek most is három helyre lesznek 

kihelyezve, mindemellett az adventi 

gyertyagyújtásokon és az azt követő adventi 

vásáron is jelen lesz az óvoda valamely 

képviselője. Jelképes összegért jelképes adventi 

ajándékok lesznek megvásárolhatóak csakúgy, 

mint a tavalyi évben. 

A sörös doboz gyűjtésből beérkezett összeg egy 

részét át kívánjuk vinni a 2019-es évre, egy 

részéből a gyermekek számára vásárolunk 

néhány ajándékot karácsonyra, az összeg 

jelentősebb részéből pedig az Adventi időszakra 

szeretnénk megfelelő színvonalon felkészülni 

eszközök vásárlásával. Ezúton is köszönjük a 

lakosok és a szervezők közreműködését! 

Gyermekeink sok-sok érdekes, változatos 

tevékenységben vettek már részt, azonban a 

természet adta lehetőségekre még várni kell. A 

gyermekek kiemelt lelkesedéssel várják, hogy 

az idei tél ismét megmutassa szebbik arcát. 

Nagyon várják már a havat, hiszen a Mikulás is 

csak akkor érkezik szánon, különben „vonattal 

jön, mint tavaly.” Az érkezésére december 6-án 

számítunk, mely eseményre idén is dalokkal, 

rajzokkal, téli dekorációkkal, kézműves 

alkotásokkal, néhányan verssel készülnek.  

A karácsony eljövetele előtti utolsó szombaton 

(december 22-én) a gyermekek műsort adnak a 

Faluházban az Advent jegyében, mely 

eseményre minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!  

Természetesen az adventi időszak jeles napjait 

2019-ben is a farsangi készülődés és maga a bál 

zárja majd. 

Menczel Dóra 

 

Jótékonykodás az óvodások javára 

„Az igazi boldogság az, ha úgy adunk, hogy 

nem várunk érte elismerést, sem köszönetet”. 

Ezzel az idézettel szeretnénk megköszönni a 

felajánlást, melyet Beliczai Lászlótól kaptunk. 

Általa 2017 augusztusában a régi csúszdánk 

felújításra került. Az önzetlen segítségnek hála 

a gyermekek könnyebben és mindenekelőtt 

biztonságosabban tudják használni a régi 

csúszdát. 

2017 május 27-én a faluház udvarában 

megrendezésre került Pünkösdi Családi Napon 
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az óvodások javára 14.065 forintnyi adomány 

gyűlt össze lángos becsületkasszából, melyet 

ezúton szeretnénk megköszönni a lakosságnak, 

és természetesen Sík Mihály úrnak. Nem utolsó 

sorban Polgármester Úrnak is köszönettel 

tartozunk, ugyanis az ő ötlete alapján sikerült 

megvalósíteni az adománygyűjtést. A pénz egy 

részéből a Koronás CukorOvi 2017 nevű 

nyereményjátékon vettünk részt. A fennmaradó 

összegből az óvodások  mikulás ajándékainak 

egy részét vásároltuk meg. 

Lezárult a Koronás CukorOvi Nyereményjáték. 

Jó érzéssel tölt el minket az, hogy milyen sok 

ember fogott össze és gyűjtötte a Koronás 

Cukor papírt. Örömmel jelentjük be, hogy több 

mint 900 db logó gyűlt össze, melyet 62 db 

borítékban adtunk fel. Köszönet képpen minden 

gyűjtő magánszemélyt beneveztünk az egyéni 

sorsolásba. Sajnos nem nyertünk, de ezt a soha 

nem látott összefogást nem felejtjük el. 

Hálával tartozunk Alpolgármester Úrnak, aki 

100.000 forintot adományozott az óvodának. 

Alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy 

lecseréljük az elavult óvodai ágyakat, helyette 

10 db modern, könnyen tisztítható és 

rakásolható fektetőt vásároltunk. A fennmaradó 

összegből 15 db fejlesztő eszközt vásároltunk. 

Köszönjük a nagylelkű felajánlást valamennyi 

gyermek nevében! 

Egy év kihagyás után ismét frissítésre kerültek 

az óvoda homokkal feltöltött területei. A 

gyermekekkel közösen két héten keresztül 

minden nap azon dolgoztunk, hogy a friss 

homok egyenletesen legyen elosztva, ez által 

megfelelővé alakítottuk az óvoda udvarának 

összképét. Köszönjük Fehér István mezőőrnek. 

Nem utolsó sorban köszönjük Németh Norbert 

közreműködését, aki sokat dolgozott azért, 

hogy a kecskeméten lebontott „mekis csúszdát” 

óvodánk kaphassa meg.  

 

Menczel Dóra 
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A Kunbaracsi Gyöngyvirág nyugdíjas klub hírei 

Klubvezetőnk Magyar Istvánné. Továbbra is 

részt veszünk községünk programjain, 

rendezvényein, valamint segítjük a plébánia 

gondnokának munkáját. Sajnos egyre 

kevesebben vagyunk. Az Erzsébet program 

keretén belül, 4 klubtársunk üdült 3 napig 

Nagyatádon, a Hotel Szilver szállodában. 

Nagyon jól érezték magunkat. Minden héten 

kedden jövünk össze a Művelődési Házban 

beszélgetésre, kártyapartira. A névnapokat is 

megtartjuk. Szeretettel várunk mindenkit 

körünkben.   

Magyar Istvánné klubvezető

Kunbaracsi Plébánia hírei 

Hálásan köszönjük azoknak a családoknak akik 

a plébániánkon keresztelték gyermekeiket. 

Hálásan köszönjük a ruha és tárgyi ajándékokat 

is. Várjuk azoknak a gyerekeknek és 

fiataloknak a jelentkezését, akik a karácsonyi 

pásztorjátékban részt vennének. Továbbra is 

gyűjtjük a plébánián az adományokat, 

játékokat. 

Földi Tibor plébános és Hunyadfi Anikó 

gondnok 

 

Könyvtári hírek 

Tökös este a könyvtárban 

A könyvtár és a Két Madár Műhely Egyesület 

közös szervezésében került sor október 19-én 

egy kis esti összejövetelre a Faluházban. A 

közös főzőcske apropója a sütőtökben rejlő 

lehetőségek bemutatása volt. 

Ősszel a kertben majdnem mindenkinek akad 

egy-két sütőtöke. A tök amúgy is mostohán 

kezelt alapanyag. Olykor már gyerekkorban 

rossz emlékek kapcsolódnak a „menzás” 

tökfőzelékhez. A sütőtökről pedig még 

kevesebbet tudunk. Általában egyszerűen 

megsütjük, de eszünkbe sem jut, hogy esetleg 

más ételt is készíthetnénk belőle. A sütőtök 

pedig nemcsak finom, de a színéből sejthető, hogy komoly egészségmegőrző hatása is van. A benne 

lévő béta-karotinból a szervezet A-vitamint állít elő, így segít megőrizni a látás épségét és a bőr 

szépségét. Antioxidáns tartalma miatt pedig rákmegelőző szerepe is van. Néhány óra leforgása alatt, 

közös összefogással hét fogás készült a levestől a salátán át egészen a desszertig. 

A menü: japán sütőtök krémleves, tejszínes sütőtökragu céklával, sütőtök rizottó sült padlizsánnal, 

mángoldos-diós sütőtök saláta, sütőtök csatni (édes-csípős mártás), kókuszos sütőtök csemege és 

krémes-hambos sütőtök muffin. 

Érdekes módon a saláta vált az egyik kedvenccé, még a gyerekek számára is. A három legfinomabbnak 

ítélt étel receptjét mi is megosztjuk mindenkivel. 

Kenderesi Ilona 
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Receptek 

Kókuszos sütőtök csemege 

50 dkg sült sütőtök bél 

30 dkg darált keksz 

10 dkg darált dió 

5 evőkanál (75 ml) porcukor 

4 cs. vanilin/vaníliás cukor v. 1 cs. bourbon 

vaníliás cukor 

2 kupak rum aroma (5 ml) 

1 közepes narancs reszelt héja 

kb. 5 dkg kókuszreszelék 

Elkészítés 

A sütőtököt megmossuk, szeletekre vágjuk, és 

230 C-ra előmelegített sütőben középső 

rácsmagasságon 45-60 percig sütjük. 

Mikor a megsült sütőtököt hagyjuk teljesen 

kihűlni. A belsejét kikaparjuk, a feketére égett 

részeket érdemes eltávolítani. 

A kókuszon kívül összekeverjük a 

hozzávalókat. 

Végül vizes kézzel golyókat formálunk belőle 

és beforgatjuk kókuszreszelékbe. 

A mérettől függően 35 nagyobb vagy 50 

közepes golyó lesz belőle. 

Sütőtök csatni 

4-5 ek olaj 

1 ek barna vagy fehér mustármag 

1 tk ánizsmag  

3 szárított erős paprika 

1 db közepes fej lilahagyma 

40 dkg sütőtök (tisztán mérve) 

30 dkg alma 

½ citrom leve 

1 tk őrölt koriander 

1 kk kurkuma 

10 ek barna vagy fehér cukor 

2 tk só 

½ tk fekete bors 

Elkészítés 

Az olajat felhevítjük és beleszórjuk a 

mustármagot és az ánizst, beledobjuk az erős 

paprikákat. Egy-két perc alatt a mustármagok 

kipattognak és a paprikák egy kicsit megégnek. 

Vigyázzunk, nehogy odaégjenek a fűszerek, le 

is húzhatjuk a tűzről. 

Ezután beledobjuk az apróra összevágott 

hagymát, üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a 

kockákra vágott sütőtököt és almát. Megszórjuk 

korianderrel, hozzáadjuk a sót és a borsot. 

Hozzáöntjük a citromlevet. Fedő alatt egészen 

addig főzzük, míg a hozzávalók teljesen szét 

nem főnek. Ügyeljünk, hogy ne égjen le. Néha 

keverjük meg és öntsünk hozzá kevés vizet, ha 

szükséges. 

Hidegen, melegen egyaránt jó kiegészítője a 

szárazabb vagy rántott, grillezett húsoknak, 

zöldségeknek. 

Krémes-habos sütőtök muffin 

A tésztához kb. 12-14 db 

12 dkg teljes kiőrlésű liszt (lehet helyette 

finomliszt is) 

14 dkg finomliszt 

2 tk sütőpor 

½ tk szódabikarbóna 

1 tk fahéj 

3 cs vaníliás cukor v. 1 cs bourbon vaníliás 

cukor 

6 dkg durvára vágott dió vagy olajos magok 

(ízlés szerint lehet aszalt gyümölcs vagy 

csokoládé is) 

25 dkg kisebb darabokra vágott alma vagy 

bármilyen friss gyümölcs (vagy befőtt) 

1 citrom reszelt héja (lehet narancs is) 

14 dkg barna cukor 

0,8 dl olaj vagy 12 dkg vaj vagy margarin 

2,8 dl joghurt, író, tej vagy tejföl (vagy ennek 

megfelelő folyadék) 

Krém 

25 dkg sült sütőtök  

25 dkg mascarpone 

10 dkg porcukor (de lehet édesebbre is 

készíteni) 

½ reszelt narancshéj 

500 ml habtejszín 

2-3 cs habfixáló 
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1 cs bourbone vaníliás cukor (vagy 4 cs vaníliás 

cukor vagy 5 ml vanília aroma) 

Elkészítés 

A sütőt 180 °C-osra előmelegítjük 

(légkeveréses sütőben 165 °C). 

Összekeverjük a tészta száraz hozzávalóit. 

Hozzáadjuk az olajat vagy vajat és a joghurtot 

is. Végül beletesszük a diót és az almát (ha 

befőttet használunk, csöpögtessük le és vágjuk 

kisebb darabokra), a reszelt citromhéjat. Jól 

összekeverjük és a kivajazott muffin 

sütőformába öntjük a tésztát. Érdemes a 

formákat teljesen megtölteni tésztával. 

20-25 percig, aranybarnára sütjük a muffinokat. 

Mikor elkészült, hagyjuk még 5 percig a 

formában pihenni majd vegyük ki és hagyjuk 

egy kicsit hűlni. 

Amíg sül a tészta elkészítjük a krémet. 

Az előzőleg megsütött és kihűlt sütőtökből 20 

dkg-ot pépesre összetörjük. A maradék 5 dkg 

tök belsejét óvatosan apró kockákra vágjuk és 

félre tesszük a díszítéshez.  

A tejszínt felverjük a vaníliás cukorral és 

habfixálóval. 

A mascarponét kikeverjük, beletesszük a 

cukrot, a narancshéjat, a sütőtök pépet és a 

tejszínhab felével sima krémmé keverjük. 

A kihűlt muffinokat vízszintesen elvágjuk és 

megtöltjük a mascarponés krémmel. Rátesszük 

a sapkájukat, körbekenjük tejszínhabbal és 

feldíszítjük a sütőtök kockákkal

 

Márton-napi bütykölde 
 

Családi program várta az érdeklődőket a Faluház 

nagytermében november 10-én, szombat délután. A  

programot a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház valósította 

meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával. 

Kicsiknek… 

Az egészen kicsi babákat ringató foglalkozás várta 

a könyvtárban. A ringatót dr. Szabóné Csikai Ági 

zenepedagógus vezetette. Megalakult a kunbaracsi 

baba-mama klub is, ahová továbbra is szívesen 

várjuk a kunbaracsi kisgyermekes (0-3 éves korig) 

családokat. Osszuk meg és beszéljük ki a 

sorstársakkal a tapasztalatainkat, úgy minden 

sokkal könnyebb! A ringató és a baba-mama klub a 

kecskeméti Család és KarrierPONT 

munkatársainak szervezésében valósult meg. 

További információkért, szolgáltatásokért érdemes 

felkeresni őket személyesen vagy tájékozódni az 

interneten. 

Elérhetőségek: 6000 Kecskemét, Reile Géza utca 

22. Telefon: +36 76 737 193; E-mail: csak.kecskemet@gmail.com Facebook.com/ Csalad-es-

KarrierPont-Kecskemet 

…és nagyobbaknak A kézműves kedvű gyerekek és felnőttek Márton-napi lámpásokat, illetve textil liba 

figurákat készíthettek. Eközben folyamatosan zajlottak a legkülönfélébb ügyességi társasjátékok. 

Majdnem mindenki részt vette a társasjáték bajnokságon, ahol a győztes csapat ajándékutalványban is 

részesült. A legügyesebb mondóka költőket és lámpáskészítőket is ajándékokkal jutalmazták a 

szervezők. Az estét Tengeri Attila interaktív gyermekműsora zárta.                        



2018.XVII. ÉVFOLYAM, OKTÓBER-NOVEMBER 

 

8 
 
 

 

 

         

 

 

Gomba- és gyógynövény ismereti tanfolyam Kunbaracson 

 

A kunbaracsiak közül már sokan 

találkoztak Horváth Lászlóné, Terikével. 

Többször tartott gyógynövény ismereti 

előadást a könyvtárban és tavaly egy egész 

napos gombász kirándulást vezetett a közeli 

erdőkben. 

 

A jövő év februárjától egy egész éves, teljes 

körű gomba- és gyógynövény ismereti 

tanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők. 

Egy pályázatnak köszönhetően a teljes 

program ingyenes. Jellemzően egy hónapban 

egy hétvégi foglalkozásra kerül sor, közben 

több növényhatározó túrával. Szintén a 

pályázathoz tartozik egy nagyobb túra 

útiköltségének a finanszírozása is. A 

költségtérítés ebben az esetben kizárólag a 

programban regisztrált résztvevők számára 

elérhető. A részvétel nem kötött életkorhoz, 

bárki jelentkezhet. 

Több mint tanfolyam 

A részletes tematika olyan ajánlott, kiegészítő 

programokat is tartalmaz, amely nem 

Kunbaracson valósulnak meg és nem a 

pályázat részei, de eszmeiségükben 

kapcsolódnak a Slow Food, nemzetközi, 

ökogasztro mozgalomhoz, amely keretében a 

tanfolyam is megvalósul. 

A mozgalom néhány célkitűzése: 

 Ösztönzés a jó minőségű, egészséges 

étel fogyasztására. 

 Helyi termelők piaci árui előtérbe 

helyezése. 

 Ételeink friss, minőségi termékekből 

készüljenek. 

 Régi hagyományos módon készült 

ételek visszahozása a köztudatba. 

 Komótos lassú étkezés – adjuk meg a 

módját! 

 Kertészkedés, gazdálkodás, kiskertek 

mozgalom fellendítése. 

 Tájfajták, elfeledett régi magyar 

magok újravetése. 

 Környezetvédelem, újrahasznosítás. 

 Ismeretterjesztés-oktatás (óvoda, 

iskola, felnőtt) korosztálynak 

 
Jelentkezni lehet a könyvtárban nyitvatartási időben, illetve e-mailben. 

Kérésre részletes tematikát is tudunk küldeni, amiben az összes program 

órára pontosan, témák szerint leosztva megtalálható. E-mail: 

kunbaracsikonyvtar@gmail.com 
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Kunbaracsi jótékonysági karácsony 

2018. december 22-én a Faluházban 
 

12.00-tól  Idősek napja  

12.00-16.00 Adventi vásár  

12.00-12.30  Polgármesteri köszöntő, emlékezés az elhunytakra 

12.30  Ebéd az időseknek 

14.15-14.45 Gáspár Dávid koncertje 

14.00-tól  Szépségverseny (jelentkezés december 15-ig) – értékes nyereményekkel 

15.00  Szépségverseny eredményhirdetés 

15.30              Óvodások  Adventi műsora 

16.00   Adventi gyertyagyújtás – közreműködnek a kunbaracsi óvodások 

Kapuzárás 

17.00  Tóth Ferenc polgármester úr nyitóbeszéde 

17.10              Menczel Dóra óvodavezető köszöntője 

17.15              Óvodások Adventi műsora 

  Támogatói  vacsorajegyjegy: 1500 Ft/fő (csak elővételben!) 

17.30  Ria Fitness -Junior Csoport műsora 

18.00-19.45 Ültetett 3 fogásos vacsora 

19.00-24.00 Hernádi Péter és zenekara 

19.30-20.00 Tombola sorsolás               Tombola: 200 Ft/db 

20.00  Kapunyitás        Parkettjegy: 500 Ft/fő 

24.00-03.00 DJ: Chris Dylan lemezlovas 

Hajnalig tartó mulatság élőzenével és dj-vel, Retro slágerekkel! 

Tombolafelajánlásokat elfogadunk 
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KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

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

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Kenderesi Ilona, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Született: 

Németh Hanna, 2018. 08. 07. an: Bognár Andrea 

Bíró Eszter, 2018. 08. 26., an: Trepák Cecília 

Hegedűs Zoltán, 2018. 09. 27., an: Ladányi Melinda 

Szőrös Dániel, 2018. 09. 23., an: Mizsei Diána 

Házasságot kötött: 

Varga Sándor és Erdei Réka (2018.11.10.) 

Elhunyt: 

Péli Imre 1973. 01. 15. – 2018. 08. 25. 

Lieber János 1943. 03. 29. – 2018. 10. 05. 

Kecskeméti András 1923. 04. 19. – 2018. 11. 04. 

Kollár László 1969. 11. 16. – 2018. 11.12. 

 

A Homokgyöngye kertészet zöldség árai 
 

Fejeskáposzta: 200 Ft/kg 

Cékla: 200 Ft/kg 

Sárgarépa: 300 Ft/kg 

Érdeklődni lehet a Könyvtárban, nyitvatartási időben, illetve Hegedűsné Lédeczi Ildikónál a 

+3630/542-8135-ös telefonszámon. 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 

Kerekegyházi Okmányiroda 

telefonszáma megváltozott. Az új 

elérhetőségük: 06 76/ 795-281 

 

Falugyűlés 

Értesítjük a Tisztelt 

Lakosságot, hogy 2018. 

december 12-én  (szerdán) 

14.00-óra kezdettel 

falugyűlés kerül 

megtartásra. 
Helyszín: Művelődési Ház 

Várunk minden kedves 

érdeklődőt! 


