
 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

Jótékonysági Farsangi bál a Művelődési Házban 
Sikerrel zárult a március 2-án megrendezett 

farsangi bál. A mintegy 140 fő részvételével 

lezajlott teltházas rendezvény az önkormányzat, 

a kulturális egyesület és az óvoda 

összefogásával valósult meg. Az ínycsiklandóra 

sikerült palóc levest Takács Ágoston készítette, 

aki csupán az alapanyag költséget számolta fel. 

A farsangi fánkok: Simonné Erzsike, Hajzerné 

Icu, Jakab Hajnalka, a kertészet dolgozói, 

illetve Nám Erzsike közreműködésével 

készültek el. Az óvodások kreatív jelmezeikkel, 

színes műsorukkal kápráztatták el a közönséget, 

míg a Szecsődi Udvarház szórakoztató műsora 

meghozta a vacsorára való étvágyat. A zenét a 

Főnix Band biztosította. A vendégek hajnalig 

tartó jókedve a bizonyíték arra, hogy ismét 

megérte a program a sok szervezést és 

készülődést. A rendezők mindenkinek köszönik 

a segítő közreműködést, és a támogatást. A bál 

tiszta bevétele, a költségek (zenekar, vacsora, 

stb…) levonása után 170.500 Ft lett, ami a 

gyermekek részére eszközvásárlásra lesz 

fordítva.
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A közmunkaprogrammal kapcsolatos hírek 
 

Létszámhiány miatt csupán egy értékteremtő 

közmunka program pályázat került beadásra, 

ennek megfelelően csak a mezőgazdasági 

program tudott elindulni március 1-én. Tervben 

van a kertészetben jelenleg meglévő fólia sátor 

mellé egy fűthető fóliaház telepítése. Ez 

pályázati forrásból fog megvalósulni. 

Természetesen több más jellegű munkálatot is 

igyekszünk elvégezni a közfoglalkoztatottak 

közreműködésével.  Az önkormányzati hivatal 

bejárójába a régi, nem használható 2 szárnyas 

kapu helyére egy korszerű görgős kapu került. 

Az önkormányzat előtti út mellé egy 

térkövekből lerakott parkoló épül, melynek a 

munkálatai jelenleg is tartanak. Tervben van a 

nyár folyamán a hivatal épülete előtti szökőkút 

felújítása. A játszótér teljes rendbetételét, illetve 

a libikóka felújítását is elvégezzük a 

közeljövőben. Az óvoda homokozója fölé egy 

napvitorla, míg a mászókára egy nádtető fog 

kerülni. Reméljük, hogy ezen megvalósult és 

megvalósuló projektek mellett, még sok más is 

kivitelezésre kerül a 2019-es évben. 

A 2019 évi hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatás mértéke 

településünk esetében 90%-os lett, a 10%-os 

önerő (szeptember 30-ig) közel 700.000 Ft 

többlet költséget jelent Kunbaracs Község 

Önkormányzata részére.

 

Vörös László 

alpolgármester 

Könyvtári hírek 
Elstartolt a Gomba és gyógynövény ismereti tanfolyam 

 

Február 9-i kezdettel egy egész éves, pályázati pénzből támogatott gomba és gyógynövény ismereti 

tanfolyam indult a faluban, aminek a művelődési ház ad otthont. A teljesen ingyenes, komoly elméleti 

és gyakorlati alapokat kínáló egy éves képzés során a jelenlévők többek között betekintést nyerhetnek a 

fitoterápa, a gomba alaktan/élettan/környezettan, valamint a gyógynövénytermesztés alapjaiba is. 

Természetesen sok minden más is el fog hangzani a tanfolyam során. A havonta megrendezésre kerülő 

félnapos alkalmakat Horváth Lászlóné Terike vezeti, aki ezeken felül az év során több növény és 

gombahatározó túrát is tart a résztvevőknek. Egy nagyobb, több napos ingyenes kirándulásra is 

lehetősége lesz a tanulóknak, amely előreláthatóan a Mátrában fog megvalósulni. A részletes tematika 

olyan ajánlott, kiegészítő programokat is tartalmaz, amelyek nem Kunbaracson valósulnak meg és nem 
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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 
 

A tanfolyam külön egyeztetéssel, regisztráció nélkül is látogatható. Részletekkel kapcsolatban 

érdeklődni lehet a kunbaracsi könyvtár email címén: kunbaracsikonyvtar@gmail.com 

 

Egészségklub alakult 
 

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat 

apropóján megalakult a Kunbaracsi 

egészségklub, melynek fő célkitűzése az 

egészséges ételek elkészítése és fogyasztásának 

népszerűsítése. Február 15-én pénteken került 

sor az első főző alkalomra a Művelődési 

Házban. Kenderesi Ilona, a klub életrehívója 

fantasztikus vegetáriánus menüvel kápráztatta 

el a nagyszámú jelenlévőt, akik mindannyian 

kivették a részüket az ételek elkészítésében.  

A nagyszerű csapatmunkát mutatja, hogy 

mindenki kérés nélkül pucolta a zöldségeket, 

keverte az ételeket, vagy éppen mosogatott a 

konyhában. A remek hangulatú főző alkalom 

menüje a következő volt: burgonyakrém-leves 

répával és céklával, tepsiben sült cékla és alma, 

vegetáriánus lasagne, céklás köles rizottó, 

céklás saláta burgonyafészekben, céklás 

csokoládétorta málnával. 

 

Ahogy a menüből is látszik, ezen a napon a 

központban a cékla volt. Kakukktojást jelentett 

az ételsorban a vegetáriánus lasagne, amely 

viszont így is tökéletes harmóniában 

illeszkedett a többi étel ízvilágába. Ilona 

megmutatta mindenkinek, hogyan lehet 

személyenként leosztva 500-Ft-ból ilyen 

fantasztikus és ízletes menüsort létrehozni. A 

laktatóságukról nem is beszélve. Nagyon várjuk 

a következő alkalmat.

 

Az elkövetkező alkalmak bármelyikére előzetes bejelentkezéssel és 500 Ft 

költséghozzájárulással lehet csatlakozni. 

Óvodai hírek 
Példátlan összefogás a gyermekekért 

December 22-én került megrendezésre a 

Karácsonyi Jótékonysági est a Faluházban. 

Ismét bebizonyosodott, hogy összefogással 

jótékony célokat lehet elérni.  

A rendhagyó eseményen 112 db jegy kelt el és 

306.000 ft gyűlt össze a gyermekekért. A teljes 

összegből az óvoda elavult mosdóját szeretnénk 

felújítani. Hálával tartozunk azoknak, akik nem 

tudtak eljönni személyesen, de támogató jegy 

mailto:kunbaracsikonyvtar@gmail.com
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Anyakönyvi hírek 
 

Született 

Plattner Luca, szül.:2019.01.12. an: Turupuli Noémi Kitti 

Elhunyt 

Soltész Józsefné, 1933.02.18.- 2018.12.29. 

Sík Mihályné, 1924.03.08.- 2018.12.31. 

Pósfay Pálné, 1939.11.08. – 2019.02.02. 

Horváth Ferenc, 1945.02.04. – 2019.02. … 

Plattner Józsefné, 1930.11.28. – 2019.03.07. 
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vásárlásával mégis e nemes kezdeményezés 

mellé álltak! Köszönjük minden résztvevőnek, 

hogy együtt ünnepelt velünk, valamint, hogy 

személyes megjelenésükkel támogatták az 

óvodát. Külön köszönetet mondunk Takács 

Ágostonnak és családjának, akik időt, energiát 

és anyagi hozzájárulást sem sajnáltak a 

Kunbaracsi gyermekek minőségi nevelésének 

biztosítására.  

Bízunk abban, hogy ez az összefogás 

fennmarad, és újabb alkalmakat tudunk keríteni 

arra, hogy az intézmény tovább tudjon haladni 

a felzárkózáshoz vezető úton.  

-Javítás: Hálával tartozunk alpolgármester 

úrnak, aki 2017-ben 100.000 Ft-ot 

adományozott az óvodának.  

Menczel Dóra

Egyházi hírek 
Karácsonykor ismét nagy számban tudtunk 

cipős doboz ajándékokat adni Bíró Csabának 

köszönhetően. Helyben is sikerült összeállítani 

apróbb ajándékokat. Ebben az évben is volt 

Pásztor játék, illetve vendég fellépő a 

templomban. 

Hirdetjük, hogy minden vasárnap 11:30-i 

kezdettel kerül megtartásra a szentmise, vagy 

éppen igeliturgia a templomban, amire 

mindenkit szeretettel várunk. 

Földi Tibor plébános 

Hunyadfi Anikó sekrestyés 

 

Nyugdíjas klub hírei 
A Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub szeretettel 

várja a nyugdíjasokat minden kedden a 

művelődési házba. Most is névnapokat 

tartottunk, ettünk, ittunk, jólérzetük magunkat. 

A község rendezvényein minden alkalommal 

részt veszünk, a nőnapra is étellel, itallal, 

süteménnyel készültünk. Szeretettel várjuk 

mindazok jelentkezését összejöveteleinkre, 

akik szeretnének kapcsolódni klub 

délutánjainkhoz. 

Magyar Istvánné Piroska 

klubvezető

 


