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Újszülöttek kunbaracsi polgárrá fogadása 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete úgy döntött, hogy ünnepélye-
sen Kunbaracs polgáraivá fogadja azokat a gyermekeket akik Kunbaracson bejelentett 
lakóhellyel rendelkeznek, továbbá életvitelszerően itt élnek és 2003. január 1.-tıl napja-
inkig születtek. Kunbaracson 38 gyermeket érint, akik közül 26-an vették át az elisme-
rı okiratot. 

A kunbaracsi polgárrá fogadás elsı alkalommal a 2009. szeptember 19.-én megrende-
zésre került a 26. alkalommal megrendezett Hagyományırzı Szüreti Felvonulás és Mu-
latság keretében történt meg. 
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Miért érdemes komposztálni? 

Nem csak környezetvédelmi és egész-
ségügyi szempontból elınyös a kom-
posztálás. E természetes folyamat 
végtermékeként ugyanis értékes, a 
kerti munkák során jól felhasználható 
anyaghoz jutunk. A kevés ráfordított 
idı és munka segítségével az egyéb-
ként elégetett, kidobott szerves hulla-
dékból (pl. az ıszi nagymennyiségő 
hullott falevél) egy magas táptartal-
mú komposzthoz jutunk, mely a ké-
sıbbiekben kerti növényeink trágyá-
zását akár teljes mértékben is fedezi. 

A komposztálás folyamata 

A konyhában, kertben keletkezı zöld-
hulladékok többsége alkalmas a kom-

posztálásra, ám nem árt odafigyelni 
pár dologra, ami ronthatja a végbeme-
nı folyamat hatásfokát, vagyis a kész 
komposzt minıségét. 

A köztudattal ellentétben a gesztenye, 
dió, nyárfák lombja is komposztálha-
tó. Fontos viszont odafigyelni, hogy 
magasabb nitrogéntartalmú növényi 
részekkel, mint pl. a főnyírásból adó-
dó főhulladékkal keverten kell a kom-
poszt halomra juttatni. Ha a komposz-
tunkban diólevél is van, akkor a kom-
poszt csak teljesen érett állapotban 
használható fel, vagyis amikor már 
nincsenek benne külön felismerhetı 
növényi részek. Erre azért van szük-
ség, mert a diólevélben növekedést 

gátló anyagok vannak, melyek azon-
ban a komposztálódás során teljes 
mértékben elbomlanak. 

A komposztálásért felelıs talajbakté-
riumoknak levegıre is szükségük van. 
Ezért a komposzt szükséges levegızé-
sét idınkénti átforgatással kell bizto-
sítani. 

A megfelelı levegızöttség mellett a 
komposzt nedvességtartalmára is 
szükséges figyelni. A gyakorlatban ez 
annyit jelent, hogy a komposzt nyir-
kos, de nem áll a vízben. A nyirkossá-
got idınkénti locsolással tarthatjuk 
megfelelı szinten. 

Albrecht Norbert 

POLGÁRİR HÍREK 

Gratulálunk Szabó István kunbaracsi polgárır egyesület elnökének a rangos elismeréshez, amellyel öregbítette tele-
pülésünk jó hírnevét! Köszönjük települése és önként vállalt hivatása iránti elkötelezettségét, kitartó munkáját, 
további szép sikereket és eredményeket kívánunk neki és családjának egyaránt! 

Tisztelettel megköszönöm a polgárırtársaim közel két 
évtizedes helytállását, valamennyi egyesületi tag közre-
mőködését, amellyel hozzájárultak ehhez az eredmény-
hez, hogy ilyen megtisztelı országos elismerésben része-
sülhettem! Eredményes munkátokra továbbra is számí-
tok! 

Szabó István  

elnök 

Szüreti mulatság 2009 

Szeretnénk megköszönni Horváth 
István, Tolnai József helyi gazdáknak, 
valamint Orbán Vilmos fülöpházi gaz-
dának a felajánlott vágóbirkát, amibıl 
ízletes vacsorát készített Fehér Ist-
ván, Pál Károly, Gyurgyik Zoltán és 
Rimóczi László a Gerébi Kúria shéfje.  

Tombola tárgyakat felajánlották: 

Lázár Tamás, Németh Norbert, Kristó 

Sándor, Jurászik Ferenc, Albrecht 
István, Bozóki László, Horváth Krisz-
tina,Kövecses László, Magyar István, 
Sík Sándor, Hirmann Zoltán, 
Turupuli Lajos. Jurászik Ferencnek 
és családjának köszönjük a rendezvé-
nyen elfogyasztott pogácsát és kenye-
ret, Horváth Gábor kerekegyházi vál-
lalkozónak az elfogyasztott mustot, 
vörös és fehér bort. Hirmann József-

nek az elvégzett szállítást, ill. Sutus 
József kertésznek a díszítéshez fel-
használt virágokért. Kohajda László-
nak a Kecskemét-Katonatelep polgár-
ırség vezetıjének a közremőködését, 
amellyel emelte rendezvényünk szín-
vonalát. Kiemelt támogatónk a 
kunbaracsi Boróka Alapítvány, vala-
mint az FVM. UMVP.   

"Építı közösségek Bács-Kiskun megye 
három kistérségének 15 településén" 
címmel a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Közmővelıdési Szakmai és 
Tanácsadó intézetével konzorciumi 

partnerként a kunbaracsi faluház 2 
500 000 ft pályázati támogatást nyert 
a TÁMOP program keretében. A prog-
ram finanszírozza  egy éven keresztül 
a citera oktatás, fazekas szakkör, va-

lamint a társastánc tanítás költségét.  
Program vezetık: Szıke Péter citera-
mővész, Kövecses Mihályné fazeks, 
Hájas Katalin táncpedagógus. 

Pályázati siker  


