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Mindannyian tudjuk, hogy Kunbaracs 
gyermeklétszáma évek óta folyamato-
san stagnál. Ez a létszám és az okta-
tási törvény által szigorított 
kihasználtsági norma, amely 50-rıl 
75%-ra emelkedett együttesen nem 
tette volna lehetıvé hogy a helyi isko-
la változatlan formában fennmarad-
jon. Mindannyian tudatában voltunk 
annak, hogy az iskola megszőnése 
hosszútávon a falu végét is jelenthet-

te volna. Az önkormányzat képviselıi  
végül találtak egy lehetıséget a prob-
léma megoldására. Kettı új, 3 és 7 
gyermekes család letelepülésével tud-
ták stabilizálni az oktatási intézmény 
létszámát önkormányzati tulajdonban 
lévı lakások felhasználásával. Ezzel a 
lépéssel két problémát is megoldot-
tak. Az egyik, hogy az új családok 
óvodás és iskolás korú gyerekei a falu 
oktatási intézményeit veszik igénybe, 

tehát bezárásról most már szó sincs. 
A másik, hogy ezek a családok végre 
otthonra találtak nálunk, lakás meg-
oldásuk hosszabb távon biztosított. 
Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól ma-
gukat nálunk, aktívan be tudjanak 
kapcsolódni a falu közösségi életébe 
is. Mi mindebben segítségükre le-
szünk. 
 

Új családok Kunbaracson 

Orvosi és patikai nyitva tartások, ügyeletek 

Augusztus hónapban szabadságolás 
miatt az orvosi rendelés és a patika 
nyitva tartása kedden és csütörtökön 
16.00 órától üzemel Kunbaracson. A 
szeptembertıl érvényes orvosi rende-
lési idıpontokat és a gyógyszertár 

nyitva tartását a következı számunk-
ban fogjuk közzé tenni. 

Felnıtt ügyelet 18.00 órától reggel 
7.00 óráig, illetve hétvégén: Kecske-
mét, Nyíri u. 38., telefon: 76/516-984. 

Gyermekorvosi ügyelet: Kecskemét, 
Izsáki út, telefon: 76/516-904. 

Gyógyszertári ügyelet éjjel és hétvé-
gén: Kecskemét, Szabadság tér 1., 
telefon: 76/505-475. 

Ingyenes jogi tanácsadást 

biztosít Kunbaracson dr. Halász Erzsébet ügyvéd. A 
tanácsadásra kizárólag elızetes bejelentkezés után van 
lehetıség a Könyvtárban vagy a 76/545-126-os telefon-
számon! 

Születés 
 

 
Szabó Patrik 

a.n.: Romancsik Erzsébet 

Figyelem! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2008. augusztus 20-a szer-
da helyett az ünnepre való tekintettel 2008. augusztus 
23-án, szombaton történik a hulladékszállítás! 
 

Saubermacher Kft. 

Köszönöm a …családnak, a baracspusztai, illetve a csaradai emberekhez való nagylelkőségét! Köszönöm a 
baracspusztai emberek nevében azt a nagylelkő hozzáállást, adományozást, azt a nemes gesztust, amivel az ıseink 
által 1941-ben készíttetett harangot elajándékozta a ’70-es években, amely a csaradai embereket hívta nap mint 
nap, és jelképzete közösségi erejüket, közösségbe vetett hitüket, amely összetartotta és emberekké tette ıket évtize-
deken át. Az ezekkel a célokkal készült harang a …család nagylelkő hozzájárulásával került a szomszédos település 
templomának tornyába. 
Mivel a csaradai közösség tagjai a mai napig nem tudták elfogadni ezt a tényt, ezért mindannyiunk számára bölcs 
döntést hoztak az érintettek bevonásával, miszerint a két település összefogásával – belátható idın belül – új harang 
öntetik az ısi helyébe. 

Szabó István 

Az ısi harang 
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A tartalomból: 

 

 

 

    

A harangtorony megépülésénél segítettek 4    

2008. augusztus 18. és au-
gusztus 24. között kerül megren-
dezésre a hagyományos Hírös 
Hét Fesztivál. A hivatalos meg-
nyitóra Kecskeméten, a város 
fıterén kerül sor. A Fesztivál ad 
teret a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás által rende-
zett XI. Térségi kertészeti és 
élelmiszeripari kiállításnak. 

Az idei Fesztiválon a 18 kiállító 
település között a szokásnak 
megfelelıen Kunbaracs is képvi-
selteti magát. Községünket 
Hardi Márta virágkertész dísznö-
vény, Szabóné Boros Edit 
pritamin paprika, Kövecses 
Mihályné fazekas tárgyainak ki-
állítása, valamint Simon Pálné 
juhsajt és juhtúró kóstolója rep-
rezentálja. A Fıtéri Nagyszínpa-
don a Kistérségi Délutánon 
augusztus19-én, kedden 16 óra-
kor fellép a kunbaracsi Kökény 
Citerazenekar. Augusztus 21-
én, csütörtökön lesz Kunbaracs 
bemutatkozó napja, aznap tart-
ják meg a XI. Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Fórumot is. A 
fentieken kívül egyéb kulturális 
programokkal várják az oda láto-
gatókat. 

A részletes program a helyi 
könyvtárban megtalálható. 

2008. évi Hírös Hét Fesztivál2008. évi Hírös Hét Fesztivál2008. évi Hírös Hét Fesztivál2008. évi Hírös Hét Fesztivál    

KECSKEMÉT 
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Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot 
elıírásai 

 

Megjelent az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egysé-
ges területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési 
támogatások igényléséhez teljesítendı „Helyes Mezı-
gazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához 
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategy-
ségre való átváltási arányának meghatározásáról. 
A rendelet célja, hogy a „Helyes Mezıgazdasági és Kör-
nyezeti Állapot” (HMKÁ) fenntartását szolgáló, egyes 
nemzeti és európai uniós jogszabályokban elıírt minimá-
lis gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények meg-
határozásával biztosított legyen a mezıgazdasági földte-
rületek jó mezıgazdasági és ökológiai állapota, továbbá 
hogy az állatok állategységre való átváltási arányai meg-
határozásra kerüljenek. A rendelet hatálybalépése a kivé-
telektıl eltekintve 2008. május 2. 
A rendelet szerinti elıírásokat az alábbi támogatások 
igénybevétele esetén kell alkalmazni: 
1) az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból (a továb-
biakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú 
támogatás; illetve 
2) az EMVA-ból finanszírozott 
kedvezıtlen adottságú területeken történı gazdálkodás-
hoz nyújtandó kompenzációs kifizetés, 
Natura 2000 gyepterületeken történı gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs kifizetés, 
agrár-környezetgazdálkodási támogatás; 
3) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az 
adott támogatás részletes feltételeit meghatározó jogsza-
bály az e rendelet szerinti elıírások alkalmazását írja elı. 
Az elıírásokat a földhasználók gazdaságuk teljes terüle-
tén kötelesek betartani a támogatás igénylése esetén. 
Az elıírások be nem tartása esetén a gazdálkodó számára 
kifizetendı közvetlen támogatás, a teljes összegére vonat-
kozóan a meg nem felelés mértéke, súlyossága, tartóssága 
alapján csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a 
tényállás besorolására, a szankciók mértékének meghatá-
rozására vonatkozó elıírásokat is. 
Ismételt meg nem felelés, ha ugyanazon HMKÁ elıírás 
megsértése három egymást követı éven belül több mint 
egy alkalommal került megállapításra, feltéve, hogy a 
földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ meg nem fele-
lésrıl és adott esetben a földhasználónak lehetısége volt 
megtenni a szükséges intézkedéseket az elızıleg megálla-
pított HMKÁ nem megfelelés megszüntetésére. 
Amennyiben a gazdálkodó a parlagfő virágbimbó kialaku-
lását június 30-ig nem akadályozta meg, illetve a vegetá-
ciós idıszak végéig nem tartotta fenn és emiatt a növény-
védelmi szerv eljárást indít vele szemben, azt az MVH a 
gyommentes állapot be nem tartásának tekinti. 
Egybemővelt tábla esetén bármely meg nem felelés meg-
állapításra kerül, az az egybemővelésben érintett minden 
parcellára egységesen vonatkozik. 
 
A „Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot” 

elıírásai 
 

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó elıírások: 
a) 12%-nál nagyobb lejtéső területen az alábbi kultúrák 
termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, 
burgonya, csicsóka. 

b) 12%-nál nagyobb lejtéső területen a kukorica, silókuko-
rica, napraforgó: (2008. szeptember 1-tıl hatályos) 
ba) rétegvonalas mővelés mellett termeszthetı, vagy 
bb) termesztése esetén a nyári betakarítású elıvetemény 
tarlóját a betakarítást követıen október 30-ig meg kell 
ırizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy 
bc) másodvetéső takarónövény alkalmazása mellett ter-
meszthetı. 
2. Erózió ellen kialakított teraszok megırzése kötelezı 
szılıültetvények esetében. 
3. Vetésváltásra vonatkozó elıírások: (viszonyítási alap a 
2008. évi területalapú kérelem) 
a) Egymás után két évig termeszthetı: rozs, búza, 
tritikálé, árpa és dohány; 
b) Egymás után három évig termeszthetı: kukorica; 
c) Több évig termeszthetı maga után: évelı kertészeti 
kultúrák, évelı takarmánynövények, főmagtermesztés, 
méhlegelı céljából vetett növények, illetve energetikai 
hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a 
rizs; 
d) Minden egyéb növény egy évig termeszthetı. 
4. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égeté-
se tilos (kivétel növényvédelmi hatóság, természetvédelmi 
hatóság határozata alapján). 
5. Mezıgazdasági területeken vízzel telített talajon min-
dennemő gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz 
levezetı árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendı 
gépi munkavégzést. 
6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó 
kár okozása tilos (kivétel természetvédelmi hatóság hatá-
rozata alapján). 
7. A mezıgazdasági területeket gyommentesen kell tarta-
ni. 
8. A mezıgazdasági területeken a hasznosítás szempont-
jából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és 
terjedését meg kell akadályozni. 
 
Az új állategység számítási szabályok a következık: 
 
Kérıdzık, lófélék 
Két évnél idısebb bika, tehén és más 
szarvasmarhafélék, hat hónapnál idısebb 
lófélék:..................................................................... 1,0 ÁE 
Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól 
két éves korig.......................................................... 0,6 ÁE 
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarha- 
félék......................................................................... 0,4 ÁE 
Juh ........................................................................ 0,15 ÁE 
Kecske ................................................................... 0,15 ÁE 
Sertésfélék 
Tenyészkoca >50 kg ............................................... 0,5 ÁE 
Egyéb sertés............................................................ 0,3 ÁE 
Baromfifélék 
Tojótyúk .............................................................. 0,014 ÁE 
Egyéb baromfi..................................................... 0,003 ÁE 
 
 
 
 

Összeállította Agócs Bernadett 
ÚMVP tanácsadó: 30/298-2322, 

agocs.bernadett@agrarkamara.hu 
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Augusztus 6-án Kunbaracs adott ott-
hont az idei Megyei III. Északi Cso-
port sorsolást egyeztetı (LIGA) évad-
nyitó ülésének. Vendéglátóként Tóth 
Ferenc polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd Orell Zsolt a 
Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke számolt be a vezetıségi 
ülésen történtekrıl. Mindenekelıtt 
bemutatta a csoportba új tagként je-
lentkezı Lajosmizse SC-t, valamint a 
Szövetség szponzorát, Karádi Sán-
dort, hetényegyházai építési és ingat-
lanforgalmazási vállalkozót. Az el-
múlt évadban különösebb kirívó ese-
mény a bajnokságokon nem volt. Orell 
Zsolt büszkén és örömmel számolt be 
arról, hogy a Megyei III. Északi Cso-
port egyedüliként az országban nem 
emeli a nevezési díjakat az évek óta 
folyó gyakorlatnak megfelelıen. Prob-
lémaként jelezte, hogy az utánpótlás 
egyre kevesebb, ami a kevesebb gye-

reklétszám következménye. 
Losonczy László fıtitkár pedig a Bács 
megyei Labdarugó Szövetség évek óta 
tartó pozitív anyagi helyzetérıl tájé-
koztatta a megjelent klubok vezetıit. 
Ez a pozitívum a jó és elırelátó gaz-
dálkodásnak köszönhetı.  
Szabó István a Versenybizottság El-
nöke elmondta, hogy újra kellett sor-
solni, mert az utolsó pillanatban vál-
tozott a nevezés. Ballószög visszalé-
pett és Lajosmizse pedig új nevezı-
ként jelent meg. 
Az MLSZ új szabálya szerint 5 sárga 
lap után egy bajnoki mérkızésre eltil-
tás a büntetés, a csere létszáma pedig 
7 fı. 
Az elsı MNK Kupaforduló Lajosmi-
zsén augusztus 27-én, szerdán, 17.00 
kerül megrendezésre. 
A téli átigazolási idıszak alatt Kun-
baracsról Bogár G. Péter és Surnyák 
Tibor Fülöpházára, Valkai Szabolcs és 

Orgoványi András Kunadacsra távoz-
tak. 
Új játékosaink: Juhász Zsolt Kerek-
egyházáról, Juhász Csaba és Berente 
Tibor Fülöpházáról, Tóth Zsolt 
Hetényegyházáról érkeztek, valamint 
újrakezdte Horváth Tibor Kun-
baracsról. 
A Kunbaracs KSE célkitőzése, hogy a 
bajnokságban az elsı hat hely vala-
melyikét elérjük. 
A bajnokság nevezéséhez nyújtott 
anyagi segítségért köszönet vala-
mennyi támogatónknak, kiemelve  az 
Önkormányzatot, Tóth Ferenc polgár-
mester urat, valamint Németh Nor-
bert vállalkozót. 
 

Máté László 
a Kunbaracsi KSE Sportegyesület 

Elnöke 

1. forduló: 2008. 08. 17. vasárnap 17.00 Tass KSE Kunbaracs KSE 

2. forduló: 2008. 08. 24. vasárnap 17.00 Kunbaracs KSE Tiszaugi KTE 

3. forduló: 2008. 08. 31. vasárnap 17.00 Dunaegyháza SE Kunbaracs KSE 

4. forduló: 2008. 09. 06. szombat 16.30 Miklósi GYFE Kunbaracs KSE 

5. forduló: 2008. 09. 14. vasárnap 16.30 Kunbaracs KSE Szabadszállási SE 

6. forduló: 2008. 09. 20. szombat 16.00 Helvéciai VSE Kunbaracs KSE 

7. forduló: 2008. 09. 28. vasárnap 16.00 Kunbaracs KSE Fülöpházi SE 

8. forduló: 2008. 10. 05. vasárnap 15.00 Ágasegyháza SE Kunbaracs KSE 

9. forduló: 2008. 10. 12. vasárnap 15.00 Kunbaracs KSE Apostag KSE 

10. forduló: 2008. 10. 19. vasárnap 14.30 Soltszentimre KSK Kunbaracs KSE 

11. forduló: 2008. 10. 26. vasárnap 13.30 Kunbaracs KSE Fülöpszállási SE 

12. forduló: 2008. 11. 02. vasárnap 13.30 Kunadacs KSE Kunbaracs KSE 

13. forduló: 2008. 11. 09. vasárnap 13.30 Kunbaracs KSE Lajosmizsei VLC 

Aranyhomok Kupa kispályás labdarúgó bajnokság 
Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázat 
Komplex Kistérségi Programjára elnyert összegbıl 2008. 
augusztus-szeptember hónapokban kistérségi labdarúgó 
bajnokság megrendezésére kerül sor. A tornán a Kecske-
méti Kistérségbe tartozó települések kispályás labdarúgó 
csapatai vesznek részt (18 csapat). A csapatok két négyes 
és két ötös csoportba kerülnek sorsolásra. A csoportmér-
kızések alapján a négyes csoportok elsı, valamint az ötös 
csoportok elsı és második helyezettjei (összesen hat csa-
pat) jutnak a Kecskeméten megrendezésre kerülı döntı-
be. Mind a csoport, mind a döntı körmérkızéses formá-
ban kerül lebonyolításra. A csapatokban felnıtt NB-s 
(NB-III., NB-II., NB-I.), Megye I., Megye II, valamint a 
bajnokság ideje alatt külföldrıl hazatért játékosok nem 
játszhatnak. 

A csoportbeosztás az alábbiak szerint alakul: 

 
Kunbaracson a csoportmérkızés megrendezésére 2008. 
szeptember 13-án szombaton 9 órakor kerül sor. 
Szeretettel várja a csapat a szurkolókat a fenti idıpont-
ban a kunbaracsi labdarúgópályán. 

Kunbaracs Lajosmizse Orgovány Szentkirály 

Kerekegyháza Felsılajos Ágasegyháza Lakitelek 

Ladánybene Fülöpháza Ballószög Nyárlırinc 

Városföld Kecskemét Helvécia Tiszakécske 

  Jakabszállás Tiszaug 


