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HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL 2009. augusztus 17-24. 

XI. Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum 
Idıpont: 2009. augusztus 18. (kedd) 13.00 óra 

Helyszín: Kecskemét, Városháza, Díszterem 

Gazdafórum háziasszonya: 

Trencsényi Gizella, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Mezıgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottságának tagja 

Levezetı elnök: 

Dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város polgármestere 

 

A Fórum programja: 

13:00 Megnyitó 
Dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város 
polgármestere 

13:10 A vidékfejlesztés aktualitásai, vidékfej-
lesztést érintı pályázatok  

 Elıadó: Dr. Molnár Mária Katalin, FVM, 
Dél-Alföldi Régiós  
Koordinátor 

13:40 Fogyasztóvédelem, gazdavédelem 

 Elıadó: Bagi Béla országgyőlési képviselı  
Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottságának 
tagja 

14:00     A mezıgazdaság szerepe a társadalom-
ban - jövıkép 

Elıadó: Font Sándor országgyőlési képviselı  
Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottságának 
elnöke 

14:40 Kávészünet 

15:00 A mezıgazdasághoz kapcsolódó 
klaszterek perspektívái 

 Elıadó: Kıváriné dr. Bartha Ágnes  
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke 

15:30 A térség zöldség, gyümölcs kereskedel-
mének helyzete és aktuális kérdései 

 Elıadó: Pintér László  
Aranykert 2009 Szövetkezet elnöke 

15:50    Korszerő vidékpolitika 

Elıadó: Dr. Ángyán József országgyőlési 
képviselı 
Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottságának 
tagja 

16.50      Fórum 
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Kunbaracs szereplése a Hírös Hét Fesztiválon 

HIRDETÉS 

A u g u s z t u s  1 9 .  s z e r d a  
 

Kunbaracs, Orgovány, Szentkirály,  
Tiszaug települések  
bemutatkozó napja 

17.30 Polgármesteri köszöntık 
Tóth Ferenc, Kunbaracs község polgármestere 

Maszlik István, Orgovány község polgármestere 
Szabó Gellért, Szentkirály község polgármestere 

Sinka Ferenc, Tiszaug község polgármestere 
 

Kunbaracs 

Hardi Márta virágkertész dísznövény kiállítása 
Szabóné Boros Edit pritaminpaprika kiállítása 

Hegedős László burgonya kiállítása 
Kövecses Mihályné fazekas tárgyak kiállítása 

Albrecht István fafaragó alkotásai  
Simon Pálné juhsajt és juhtúró kóstolója 

Augusztus 19. (szerda) 18:00 

Kökény Citerazenekar fellépése 
Golddance modern tánccsoport fellépése 

Szentkirályi Tánccsoport fellépése 
Gugolya Annamária klasszikus gitár elıadása 

Bojtár Renáta és Bódi Attila társastánc fellépése 

POLGÁRİR HÍREK 

Solton a Megyei Polgárırnapon  jó szolgálatot tett az öreg 
katonai gulyáságyú, mintegy 250 fı ebédjét biztosította a 
benne fıtt Kunbaracsi betyáros gulyásleves és a Solti csípıs 
gulyás. Mindkét menünek és a gulyáságyúnak is egyaránt 
nagy sikere volt. A gulyáságyú-kiszolgáló személyzete 
Herczeg László és Kerekes Tibor korhő, katonai egyenruhá-
ban hajtotta végre feladatát valamint Sík Mihály fıszakács. 
A sikert azt is bizonyítja, hogy meghívást kaptunk a Csong-
rád és Békésmegyében megrendezésre kerülı polgárır na-
pokra. 

Gratuláció: Magyari Péter polgárırtársunk, aki 17 éve tagja 
egyesületünknek a Polgárır Érdemkereszt bronz fokozatát 
vehette át a Megyei Polgárırnapon. Gratulálunk és további 
példás helytállást, nagyon jó egészséget kívánunk neki és 
családjának. 

Gyászhír: Fájó szívvel, megrendülten tudatjuk, hogy Lázár 
István aKunbaracsi Polgárırség (Bács-Kiskun Megye) alapí-
tó tagja az egyesület titkára 60 éves korában 2009. június 
18-án hosszú szenvedés után elhunyt. Emlékét kegyelettel 
megırizzük! Kunbaracsi Polgárır Egyesület tagjai  

Július 18-án ünnepség keretében 17 polgárır vette át új egyenruháját a 

faluházban. Az egyesület 100 ezer forinttal, a tagok 70 ezer forinttal járul-

tak hozzá a költségekhez. A vacsorán elfogyasztott halat Magyari Péter és 

Landauer János, a sertéshúst és egyéb hozzávalókat Szabó István biztosí-

totta. A kemencében sült különleges finomságokat köszönjük Szabó Ist-

ván családjának!  (Gulyáságyú fotó) 

Kunbaracson 1600 m2 építési telek sürgısen eladó Érdeklıdni: 30/441-7012 

A 2008. évi kiállítás díjazottja: 
Simon Pálné juhsajt készítı 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

TERMİFÖLD NYILVÁNOS SORSOLÁS 

Hely: Dabas, Polgármesteri hivatal 

Idıpont: 2009.IX.8. 10 óra 

Helyrajzi szám Mővelési ág Terület (ha) Összes AK értéke Sorsolásra kerülı 
AK értéke 

A terület hasznosítás-
ra vonatkozó korláto-

0264/3 szılı 0,1060 2,02 2,02  

Ingo Gabriel és Heinz Ladener 

Kisenergiájú házak 1., 2. 

 

E. Kovács péter 

Hétköznapi élet Mátyás király korá-
ban 

 

Béres József 

Szép magyar ének 

 

Marie-Luise Kreuter 

Kis biokert kalauz 

 

John Brookes 

Kerttervezés 

 

Erich Segal 

Csak a szerelem 

Lesley Pearse 

Kihez menekülsz, ha a családod el-
árult? 

 

Jodi Picoult 

Szívtıl szívig 

 

Márai Sándor 

Rómában történt valami 

 

David Servan-Schreiber 

A rák ellen 

 

Krajnik József 

A XXI. Század terepjárói 

 

Bene Éva 

Erkölcs és egészség 

Faragó Krisztina 

Tündérek és virágok 

 

Thilo 

Kalandok a lovardában 

 

Szijj Ferenc 

Zöldség Anna és a beszélı póniló 

 

Werner Schultze 

Pomponállatok 

 

John Grogan 

Marley meg én 

SPORT 

Csapatunk a 2008-2009. évi Megye 
III. osztályú bajnokságban negyedik 
helyen végzett, ami nem felel meg az 
elızetes várakozásoknak, mivel cél az 
elsı három hely egyikének megszerzé-
se volt. De elfogyott a csapat kondija, 
nem voltak edzések, csak hétvégén 
találkoztunk a meccsek alkalmával. 
Saját pályánk nem volt mivel azt újra 
füvesítettük, és a hazai meccseket a 
ladánybenei sportpályán bonyolítot-

tuk le. A pálya füvesítését számos 
vállalkozó, és magán személy segítet-
te valamint az önkormányzat. A mun-
kálatok közösségi összefogással való-
sultak meg.  

A pálya gondozása és fenntartása az 
önkormányzat és a sportbarátok segít-
ségével valósul meg. A helyi labdaru-
gó szakosztály mőködését megyei elsı 
osztályú szintő pálya és kulturált öl-
tözı biztosítja. A pálya fenntartásához 

kérjük továbbra is a sportbarátok ál-
dozatkész segítségét. A csapat mőkö-
déséhez várjuk továbbra is a megtisz-
telı támogatásokat.  

2009-10-es év célkitőzése az elsı há-
rom hely valamelyikének megszerzé-
se, a jelenlegi játékos állománytól ez 
el is elvárható! 

Máté László 
elnök 

Minden hétköznap 10.30-11.00 óra között a Humán Szolgáltató Központ helyi képviselıje Németh Istvánné ügyfél 
fogadást tart az önkormányzat épületében. 

Elérhetıségek: 
Németh Istvánné házi gondozó: 06-70/3348-730 
Vas Gabriella szociális vezetı 06-20/363-5844, 0676/388-454 

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

Könyvtárunkban naponta 10-18 óra között az alábbi új könyvek olvashatók, és kölcsönözhetık: 
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KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Pesti Terézia. 
Munkatársak: Hegedős Lászlóné, Pesti Terézia. Szerkesztıség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 
76/545-126, Fax: 76/545-127. E-mail: baracsihirmondo@freemail.hu. Készült 280 példányban. 

 

Anyakönyvi  

Hírek 
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Várjuk azon jelentkezıket akik szeretnék megismerni az internet használatát annak elınyeit és felmerülı konkrét 
problémájukra szeretnék megoldani az internet segítségével, de eddig nem volt módjuk megismerkedni a világháló 
nyújtotta lehetıségekkel.  

Ügyfélkapu regisztráció, amellyel már 27 féle e-közigazgatási szolgáltatást tud igénybe venni 

― Adó és járulék bevallás 
― Betegéletút-lekérdezés (taj szám szükséges) 
― Új szociális e-szolgáltatások: családi pótlék, gyes, anyasági támogatás igénylés 
― Álláskeresés 
― Apeh árverésrıl információ szerzés 
― Gépjármő adatainak lekérdezése (rendszám alapján) 
Ezen szolgáltatások igénybevétele egyszerőbb, gyorsabb, olcsóbb ügyintézést tesz lehetıvé az internet segítségével a 
kunbaracsi eMagyarország Ponton ahol képzett eTanácsadó segíti az eligazodást az ügyintézésben. 

Elhunyt: 

Németh Ferenc 

Tolnai Józsefné sz. Molnár Mária 

Kecskeméti Istvánné sz. Bozsik Erzsébet 

Lázás István 

Plattner József 

Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot elıírásainak módosítása 

Született: 
 

Erdıs László 

édesanyja: Németh Katalin  

.A 80/2009. (VII.3.) FVM rendelet 
Az egységes területalapú támogatá-
sok és egyes vidékfejlesztési támo-
gatások igényléséhez teljesítendı 
"Helyes Mezıgazdasági és Környe-
zeti Állapot" fenntartásához szüksé-
ges feltételrendszer, valamint az 
állatok állategységre való átváltási 
arányának meghatározásáról szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet mó-
dosításáról szól. 
A rendelet alábbi változásaira hív-
nám fel Tisztelt Olvasóink figyel-
mét. 
Gyommentes állapotúnak kell te-
kinteni azt a hasznosított területet, 
amelyen különbözı - kémiai, fizikai, 
biológiai - gyomszabályozási mód-
szerek alkalmazásával olyan mér-
tékben megakadályozták a gyomnö-
vények kelését, a szaporító képletek 
kialakulását, hogy a gyomnövény-
foltok összterülete a tábla kiterjedé-

sének 30%-át nem haladja meg. To-
vábbá az adott helyzetben általában 
elvárható gondosság mellett kémiai, 
fizikai, biológiai gyomszabályozási 
módszerek alkalmazásával megaka-
dályozták a veszélyes gyomnövé-
nyek (Aranka fajok, parlagfő, se-
lyemkóró) kelését, a szaporító képle-
tek kialakulását. 
Egybemővelt tábla egy fizikai blokk 
területén belül több ügyfél által azo-
nos növénykultúra mővelésére 
használt (azonos hasznosítású) ösz-
szefüggı földterület, amelyen belül 
az egyes mezıgazdasági termelık 
által hasznosított területek (táblák) 
határai a fizikai ellenırzés során 
nem különülnek el. Amennyiben 
egybemővelt tábla esetén bármely 
meg nem felelés megállapításra ke-
rül, az az egybemővelésben érintett 
minden táblára egységesen vonatko-
zik. Az egybemővelt táblát haszno-

sító mezıgazdasági termelık egye-
temlegesen felelnek az egybemővelt 
táblát érintı meg nem felelésért. 
A vetésváltásra vonatkozó elıírások 
az alábbiak szerint módosultak: 
a) Egymás után két évig termeszt-
hetı: rozs, búza, tritikálé, árpa; 
b) Egymás után legfeljebb három 
évig termeszthetı: kukorica és do-
hány. 
Lényeges még kiemelni, hogy a ren-
delet 5. számú mellékletében sze-
replı állategységek esetében a sza-
már, öszvér is bekerült 0,6 ÁE-ként, 
továbbá az egyéb baromfi 0,03 ÁE-
re változott. 
 
Összeállította: Agócs Bernadett – 
ÚMVP tanácsadó 
Tel: 30/ 298-2322 
E-mail: 
agocs.bernadett@agrarkamara.hu  

Internetes ügyintézésben otthon, a kunbaracsi eMagyarország Ponton… 




