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Templom búcsú és elsıáldozás 

Elsı áldozók Földi Tibor plébános atyával Búcsúi körmenet 

Sportnap! „Fiatalokkal a fiatalokért Kunbaracson” címmel 

Kedves Kunbaracsi  Polgárok,  
Hölgyek, Urak, Fiúk, Lányok! 

2010. június 27-én (vasárnap) 10:00 
órai kezdettel Sportnapot rendezünk 
a kunbaracsi mővelıdési házban! 
Idén a beltéri sportokat részesítjük 
elınyben, ezért a következı sport-
ágakban mérhetik meg magukat a 
sportolni vágyók: 

ASZTALITENISZ, SAKK, LÉGHOKI 
Mindhárom sportágban az elsı három 
helyezett kerül díjazásra, a dobogósok 
az ajándékokon és érmeken felül a 
siker élményével is gazdagodhatnak. 

Napközben ingyenesen szendvics és 
üdítı áll a résztvevık rendelkezésére, 
hogy mindenki gondtalanul a sporto-
lásra koncentrálhasson. 

Várunk szeretettel mindenkit kortól 
és nemtıl függetlenül! 

A programot támogatja a SZMM 
„Ifjúsági kezdeményezések támogatá-
sára” kiírt pályázata. 

A templom búcsú alkalmával nyolc 
gyermek volt elsıáldozó, név szerint: 

Káldi Nóra, Simon Zoltán, Káldi 
Szandra, Hajzer László, Nagy Dániel, 
Horváth Zalán, Nagy Vanda és  
Hegedős Marcell Dezsı. 

Az iskola kápolna építésének és szen-
telésének 76. évfordulója alkalmából 
Baracspuszta templomainak múltja 
és Kunbaracs templomának jelene 
címmel monográfiát jelentetett meg  
a Kunbaracs Községért Alapítvány 

150 példányban. Tóth Ferenc  
polgármester és Szabó István a kura-
tórium elnöke 2010. július 20-án az 

ünnepi szentmisét követıen a temp-
lom szépítésébıl, építésébıl részt vál-
lalóknak ajándék példányokat adott 
át.  

A kiadvány megvásárolható a temp-
lomban és a helyi könyvtárban. Az 
így befolyt összegbıl a helyi katolikus 
egyházat támogatjuk. Az állagmeg-
óvás érdekében érdekében szeretnénk 
a harangtorony újra festését megvaló-
sítani. 
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(Kölcsönös megfeleltetés cikk foly-
tatása az elızı számból) 

2009. évtıl ellenırzött jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási 

követelmények 

 

Természetvédelmi követelmények 

A vadon élı madarak védelmérıl 
és a természetes élıhelyek, vala-
mint a vadon élı állatok és növé-
nyek védelmérıl szóló jogszabály-
ban foglalt gazdálkodási követelmé-
nyek hatálya a NATURA 2000 terüle-
ten gazdálkodókra terjed ki. 

A NATURA 2000 minısítéső területe-
ken engedélyköteles tevékenységek: 
védett fa, facsoport kivágása, gyepte-
rület feltörése, felülvetése, mezıgaz-
dasági telephely létesítése, mezıgaz-
dasági terület erdısítése, termıföld 
más célú hasznosítása. 

Védelemben részesülı madárfajok 
egyedeinek tartásához, hasznosításá-
hoz, bemutatásához a természetvé-
delmi hatóság engedélye szükséges. 
Tilos a madarak fészkének és fészke-
lésének zavarása, megrongálása vagy 
elpusztítása. Natura 2000 területen a 
vadászat során be kell tartani a vadá-
szati idényre, a vadászható állatfaj-
okra és a vadászati módokra vonatko-
zó jogszabályi elıírásokat. Tilos a 
védett növényfajok egyedeinek enge-
dély nélküli elpusztítása, károsítása, 
begyőjtése, birtokban tartása, adás-
vétele, cseréje. Nem ıshonos élı szer-
vezetek betelepítéséhez engedély 

szükséges. A Natura 2000 minısítéső 
területeken be kell tartani a földhasz-
nálati szabályokat. 

 

Környezetvédelmi követelmények 

A felszín alatti vizek védelme ér-
dekében nem szabad olyan technoló-
giát alkalmazni, amelyek a szennye-
zıanyagot (szervestrágya, mőtrágya, 
olaj, üzemanyag, növényvédıszer, 
szennyvíz, mosóvíz) közvetve vagy 
közvetlenül a felszín alatti vízbe veze-
tik be. Az ellenırzés során a szennye-
zés jelét keresik a gazdaságban. 

A szennyvíziszap mezıgazdasági 
felhasználására vonatkozó jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási követel-
mények hatálya minden támogatást 
kérelmezıre kiterjed. 

A szennyvíziszap mezıgazdasági fel-
használása minden esetben engedély-
köteles tevékenység. Az engedélyt a 
megyei talajvédelmi hatóság talajvé-
delmi terv alapján adja ki. 

Az ellenırzés során egyrészt a talaj-
védelmi hatóság engedélyét ellenır-
zik, másrészt szemrevételezéssel a 
kijuttatás mennyiségét és a helyét, 
továbbá a technológiáját. A szenny-
víziszapot a felszín alá kell juttatni 
vagy felszíni kijuttatás esetén szikka-
dás után be kell dolgozni. 

A vizek mezıgazdasági eredető 
nitrátszennyezéssel szembeni vé-
delmérıl Magyarországon az 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól. 

A Helyes Mezıgazdasági Gyakorlat 
elıírásait a nitrátérzékeny területen 
mezıgazdasági tevékenységet folyta-
tóknak be kell tartaniuk. A 
nitrátérzékeny területen mezıgazda-
sági tevékenységet folytatóknak és a 
nem nitrátérzékeny területen a ma-
gánszemélyek háztartási igényeit 
meghaladó mértékben állattartást 
végzıknek adatszolgáltatási és nyil-
vántartás vezetési kötelezettsége van. 

 

Állatok jelölése és nyilvántartása 

Az „Állatok azonosítása és nyilván-
tartása” a sertés, a szarvasmarhafé-
lék, valamint a juh és kecske állatfaj-
ok esetében állapít meg követelmé-
nyeket. 

Minden állatfaj esetben közös elıírás 
az állatmozgás-nyilvántartás vezeté-
se és az állatok jelölése. Emellett a 
sertés esetében követelmény a tenyé-
szetek bejelentése és a sertés szállító-
levél használata, a szarvasmarha 
esetében pedig az egyed bejelentése 
és a marhalevél igazolólap megléte. 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – 
ÚMVP tanácsadó 

Tel: 30/ 298-2322 

E-mail: 
agocs.bernadett@agrarkamara.hu 

Gazdahírek 

Tanévzáró 

Ballagó tarisznyák átadása a  
negyedik osztály számára. 

A helyi általános iskola 2010. június 
18-án 10 órakor  tanévzáró és  
ballagási ünnepséget tartott az 1-2 
osztály tantermében.  

Hegymeginé Rácz Anita tagintéz-
mény vezetı köszöntötte a megjelen-
teket, a tanulók vidám mősorral kö-
szönték meg tanáraik egész évi fára-
dozását.  
Kilenc negyedik osztályos tanuló szo-
morúan búcsúzott a helyi általános 
iskolától, társaiktól és tanáraiktól.  

Minden diáknak vidám vakációt 
kívánunk! 

A negyedik osztályosok üzenete: 
Hiányozni fogtok! 
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Bajnok avatás! 

A várakozás pillanatai Éremátadás a „legifjabb focistának” A bajnok csapat  

Simon kereszt szentelı 

2010. május 23-án pünkösd hétfın a 
Simon család birtokán Földi Tibor 
plébános felszentelte a család által 
felállított új kıkeresztet. A kereszten 
olvasható felirat: 

„Jézuska egy 
ırangyal 

aki vigyáz ránk” 
 

A szentelést  
követıen a 
 Simon család 
megvendégelte a 
résztvevıket. 

A 2009/2010 bajnokságban elsı helye-
zést ért el a Kunbaracsi SE, és 2010. 
június 5-én a kunbaracsi labdarúgó 

csapatot bajnokká avatták. Tóth Fe-
renc polgármester úr üdvözölte  a 
megjelenteket és megköszönte a csa-
pat kiváló teljesítményét. A Bács-
Kiskun Megyei Labdarugó Szövetség 
elnöksége minden csapattagnak ér-
met adott át valamint kiosztották a 
legjobb játékos díját Kımőves Csabá-
nak, gólkirály Kiss Szabolcs lett és a 

legjobb szertáros díjat Hirman Laci 
bácsi vehette át. Ezt követıen a csa-
pat vidám ünnepléssel és vacsorával 
töltötte ezt a szép estét. Az eredmé-
nyek ismeretében eldöntendı kérdés, 
hogy a csapat egy osztállyal feljebb 
lép, vagy továbbra is a megye III. osz-
tályában folytatja szereplését. 

Önzetlen segítség 

2010. május 27-én Kecskeméten a Ka-
rol Wojtyla Barátság Központban jóté-
konysági célból fızött a Kunbaracsi 
Polgárır Egyesület Tóth Ferenc pol-
gármester, és Szabó István egyesületi 
elnök anyagi támogatásával 200 fı 
részére. A négy fıs kunbaracsi csapat-
nak az egész napos szolgálatot elisme-
rı levélben köszönte meg Farkas P. 

Kunbaracs község önállóságának 60. évfordulója 
IV. Nemzetközi Bajusz  

fesztivál 

Negyedik alkalommal került megren-
dezésre Kiskunfélegyházán a Bajusz 
fesztivál. Harmadik alkalommal ka-
pott felkérést Kunbaracs község, hogy 
a bemutatkozzon a hagyományırzı 
gulyáságyúval, amelyben ez alkalom-
mal marha gulyásleves fıtt baracsi 
módra.  

Köszönjük a közremőködık segítségét: 
Sík Mihály fıszakácsnak, Herczeg 
László „törzszászlós” gépkocsi vezetı-
nek, Kalocsa István „százados” beosz-
tottnak, és Hardi Éva polgárırnek! 

Jobbról a 2010. évi Kunsági Bajuszki-
rály Szentpétery István  Szadáról, aki 
a Koronaırség  egyenruháját viselte. 

2010. szeptember 18-án 10 órakor a 
település önállóságának 60. évforduló-
ja alkalmából ünnepi szentmisét tart 
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti 
Egyházmegye érseke, metropolita a 
templomban. Ezt követıen az önkor-
mányzat elıtti parkban felállított I.-
II. világháborús hısi emlékmő szente-
lését fogja végezni 11 órakor. Ez alka-
lomból ünnepi beszédet mond Dr. Hol-
ló József Ferenc a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum fıigazgatója. Az emlékmő 
márványtábláján olvasható lesz 
baracspusztai születéső hısi halottak 
névsora. A kutató munka jelenleg is 
folyik az Országos, a  Pest Megyei és a 
Hadtörténelmi Levéltárban. 

Ezen a napon rendezzük meg a hagyo-
mányırzı szüreti mulatságot is. 



KUNBARACSI HÍRMONDÓ 
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Anyakönyvi  

Hírek 

4 KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2010. IX. évfolyam, JÚNIUS 

Elhunyt: 

Kollár László 

 

 Házasság kötés: 

Varga Beáta 

és 

Szomjas Krisztián  

 Született: 

Tatarek Kevin 

Édesanyja: 

Tatarek Tünde 

Kunbaracs második legidısebb lakó-
ját, a 95 éves Hunyadfi Ferencné Hol-
ló Ilonát köszöntötték születésnapja 
alkalmából május 25-én. Az államtól 
jubileumi jutalmat kapott a 
szülinapos, Tóth Ferenc polgármester 
és Lırincz Edit jegyzı virággal, dísz-
oklevéllel lepték meg. Gyermekei: 
Anikó és Ferenc, négy unokája és 
négy dédunokája - díszebéddel, tortá-
val lepte meg a jubilálót. A falu rang-
idıse, Balis Ferencné Ilona március-
ban töltötte be 95. életévét, akit ak-
kor szintén felköszöntöttek a község 

elıljárói. Holló Ilonka néni 1915. má-
jus 25-én született. Büszke rá, hogy 
egyházi iskolába járt, az angol kisasz-
szonyokhoz. Énekelni máig szeret. - 
Egészsége néhány éve megrendült, de 
amikor jókedvő, járókeretére támasz-
kodva táncol, nótázik - meséli lánya, 
Hunyadfi Anikó. - Nehéz élete volt 
édesanyámnak, földmőveléssel foglal-
kozott, mindkettınket becsülettel 
felnevelt. Ma unokáit, dédunokáit 
tartja számon. (P. Zs.)  

Kunbaracs második legidısebb lakója 

V. Veterán motoros találkozó 

2010. július 31. szombat 

Programok Ladánybenén: 

07:00-12:00 Regisztráció 
10:00 Motoros körtúra Kerekegyháza, 
Kunbaracs 
12:30 Ebédidı, pihenı 
13:00 Ügyességi vetélkedı 
16:00 Díj kiosztó 

Egész napos programok: veteránmo-
tor szépségverseny, íjászat, Baranta 
bemutató, biztonsági öv teszt pad, 
motor szimulátor, KRESZ-TESZT 
vetélkedı. 

A motoros túra résztvevıit dél körül  
köszönti Tóth Ferenc polgármester a 
kunbaracsi sportpályán, ahol a vete-
rán jármővek megtekinthetık. Min-
den érdeklıdıt szeretettel várnak! 

További információ : 
www.pannoniások.hu 

X. Megyei polgárırnap Kunszálláson 

A polgárır napon Bányai Gábor a 
megyei közgyőlés elnöke elismerés-
ként három dísztırt adott át, melybıl 
egyet Szabó Istvánnak a kunbaracsi 
polgárır egyesület elnöke kapott. 
Hardi Éva és Herczeg László polgár-
ırök Tóth Ferenc polgármester úrtól 
Kunbaracs Községért érdemérmet 
vehettek át áldozatkész a munkájá-
ért. 
Az öreg gulyáságyú ismét szolgálat-
ban volt, 450 fıre készült a 
kunbaracsi betyáros babgulyás.  

Köszönjük a közremőködést a  
kiszolgáló személyzetnek. 

Nyugdíjas Klub Dabason 

2010. június 5-én  a Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub Dabasra látogatott 
ahol Gyöngyösi Sándor gazdag ma-
gán győjteményét és vendégszeretet-
ét élvezte. 

Köszönjük a házigazdának a szíves 
vendéglátást! 


