
2010. IX. évfolyam, MÁRCIUS Megjelenik kéthavonta 

Kunbaracs legidısebb lakója 

Nyugdíjas farsang 

Otthonában köszöntötte Kunbaracs 
legidısebb lakóját a 95 éves  

 
Balis Ferencnét ( 1915. 03.15.) 

 a község polgármestere és jegyzıje. 

 

Kedves Ilonka Néni!  
Isten éltesse még nagyon sokáig! 

 

Húsvét 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy figyelmesek legyenek az értékeik-
re, az utcai árusokat, pl. tőzifaárusokat  ne engedjék be. Kunbaracson 
tilos az utcai és házaló árusítás! A tavaszi jó idı kedvez a rossz szán-
dékú, besurranó tolvajoknak. A légyjárırözések alkalmával is sikerült 
fatolvajokat elfogni, de sajnos nagyon megszaporodtak a falopások és 
a lopott fát árusítók is egyre többen vannak 

 
Szabó István  

Gyöngyvirágok farsangoltak február 
13-án a kunpeszéri és kunadacsi 

nyugdíjas klub társaságában a helyi 
faluházban. Igazi farsangi 

hangulat volt a Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Klub által szervezett jelmezes 

mősoron a képek tanúsága szerint. 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
Fogadják szívesen az öntözôlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 

De öntözôlegénynek mégis csak felcsapok. 
Minden esztendôben ilyenkor itt vagyok 

Ha a locsolásért pirostojást kapok. 
 

Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál. 
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál.  

 
 

Válaszvers lányoknak: 
 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 
Rózsavízzel megöntöztél. 
Én is köszöntelek Téged, 
Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 
És a tojást el ne ejtsd!  

Kistérségi CÉDA pályázat keretében Kunbaracs Község Önkormány-
zata az óvoda és iskola udvar füvesítésére, öntözırendszer kialakítá-
sára, valamint ennek fenntartása érdekében 1 db főnyíró traktor be-
szerzését 1 126 250 Ft projektköltséggel tudja megvalósítani, melybıl 
766 836 Ft az elnyert támogatás összege. A projekt keretében jelenleg 
a terület elıkészítése, füvesítése valósul meg, az öntözırendszer már 
az elmúlt év ıszén kiépítésre került, a főnyíró traktor átadása is ha-
marosan megtörténik. 

 Hegedős Lászlóné 

Kistérségi CÉDA támogatás 

Megszaporodtak a falopások Kunbaracson! 

Tóth Ferenc polgármester, Lırincz Edit jegyzı 
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Gazdahírek 
Kölcsönös megfeleltetés 

A kölcsönös megfeleltetés bevezetésé-
re 2009. január 1-tıl került sor Ma-
gyarországon. A kölcsönös megfelel-
tetés a mezıgazdasági támogatások 
elnyerésének feltételrendszere, s 
kapcsolatot teremt a közvetlen támo-
gatások kifizetése és a mezıgazdasá-
gi szakterületek kötelezettségei kö-
zött. 

A kölcsönös megfeleltetés hatálya 
egyrészt bizonyos jogcímekre terjed 
ki, így a területalapú támogatásokra, 
az állatalapú támogatásokra (pl. 
anyatehén támogatás), az EMVA II. 
tengelyre, a vidékfejlesztési támoga-
tásokra (pl. NATURA 2000, AKG), az 
állatjóléti támogatásokra és a borpia-
ci szabályozásra. A kölcsönös megfe-
leltetés az adott gazdálkodónak a 
teljes mezıgazdasági tevékenységét 
érinti és a mezıgazdasági területre, a 
gazdaság központjára vonatkozik. 
Személy tekintetében pedig arra ter-
jed ki a hatálya, aki a kérelmet be-
nyújtotta. 

A kölcsönös megfeleltetés két részbıl 
áll össze: 

1. Helyes Mezıgazdasági és Környe-
zeti Állapot (HMKÁ), melyet az 
50/2008. FVM rendelet határoz meg. 

2. Jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (JFGK), mely 19 EU 
irányelv elıírásait tartalmazza a ter-
mészetvédelem, a környezetvédelem, 
az állatjelölés, az élelmiszerbiztonság, 
az állat- és növényegészségügy és az 
állatjólét területén. Ezeket az elıírá-
sokat jelenleg is hatályos jogszabály-
ok szabályozzák Magyarországon. 

2009. évtıl kerültek ellenırzésre az 
agrártámogatások vonatkozásában a 
természetvédelmi elıírások, a környe-
zetvédelmi elıírások és az állatjelölés 
és nyilvántartás. 2011. évtıl kerülnek 
ellenırzésre az agrártámogatások 
vonatkozásában az élelmiszerhigiéni-
ai elıírások, a növényvédelem elıírá-
sai. 2013. évtıl kerülnek ellenırzésre 
az agrártámogatások vonatkozásában 
az állategészségügy és állatvédelem. 

A kérelmek 1%-a kerül ellenırzésre, 
kivéve a szarvasmarha jelölést, ahol a 
kérelmek 10%-a és a juh és kecske 
jelölést, ahol ez 3%. De a meg nem 
felelések nagyobb elıfordulása esetén 

növelni kell a helyszíni ellenırzések 
számát. Továbbra is adminisztratív és 
helyszíni ellenırzésrıl beszélhetünk, 
de a helyszíni ellenırzés során nem-
csak területmérésre, hanem doku-
mentáció ellenırzésre is sor kerül. Az 
ellenırzést a Helyes Mezıgazdasági 
és Környezeti Állapot és a NATURA 
2000 esetében az MVH végzi, a többi 
esetben az MgSZH. Az ellenırzéseket 
elızetes bejelentés nélkül, indokolt 
esetben 48 órával elıbb történı értesí-
téssel kell elvégezni. Egy gazdálkodó-
nál a többcélú ellenırzést egyszerre 
kell elvégezni a teljes gazdaságra, s 
nemcsak a támogatással érintett terü-
letekre. 

„Helyes Mezıgazdasági és Kör-
nyezeti Állapot” elıírásai 

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 
szerinti elıírásokat az alábbi támoga-
tások igénybevétele esetén kell alkal-
mazni: 

1) az Európai Mezıgazdasági Garan-
cia Alapból (a továbbiakban: EMGA) 
finanszírozott egységes területalapú 
támogatás; illetve 

2) az EMVA-ból finanszírozott 

ba) kedvezıtlen adottságú területeken 
történı gazdálkodáshoz nyújtan-
dó kompenzációs kifizetés, 

bb) Natura 2000 gyepterületeken tör-
ténı gazdálkodáshoz nyújtandó 
kompenzációs kifizetés, 

bc) agrár-környezetgazdálkodási tá-
mogatás; 

3) minden egyéb támogatás, amelyek-
re vonatkozóan az adott támogatás 
részletes feltételeit meghatározó jog-
szabály az e rendelet szerinti elıírá-
sok alkalmazását írja elı. 

Az elıírásokat a földhasználók gazda-
ságuk teljes területén kötelesek betar-
tani a támogatás igénylése esetén. A 
rendelet hatálybalépése a kivételektıl 
eltekintve 2008. május 2. 

A „Helyes Mezıgazdasági és 
Környezeti Állapot” elıírásai 

1. Talajerózió elleni védelemre vonat-
kozó elıírások: 

a) 12%-nál nagyobb lejtéső területen 
az alábbi kultúrák termesztése tilos: 

dohány, cukorrépa, takarmányrépa, 
burgonya, csicsóka. 

b) 12%-nál nagyobb lejtéső területen 
a nyári és ıszi betakarítású kultúrák 
lekerülése után gondoskodni kell a 
talaj fedettségérıl, 

ba) ıszi kultúra vetésével, vagy 

bb) a tarló október 30-ig történı meg-
ırzésével vagy legfeljebb sekély tarló-
hántás és ápolás elvégzésével, vala-
mint a tarló gyommentes állapotban 
tartásával, vagy 

bc) másodvetéső takarónövény (a nyá-
ri betakarítású veteményt követıen a 
talaj takarását biztosító vetett nö-
vény) termesztésével. 

2. Erózió ellen kialakított teraszok 
megırzése kötelezı szılıültetvények 
esetében. 

3. Vetésváltásra vonatkozó elıírások: 

a) Egymás után két évig termeszthe-
tı: rozs, búza, tritikálé, árpa; 

b) Egymás után legfeljebb három évig 
termeszthetı: kukorica és dohány; 

c) Több évig termeszthetı maga után: 
évelı kertészeti kultúrák, évelı takar-
mánynövények, főmagtermesztés, 
méhlegelı céljából vetett növények, 
illetve energetikai hasznosítás céljá-
ból vetett többéves növények, vala-
mint a rizs; 

d) Minden egyéb növény egy évig ter-
meszthetı. 

4. Tarló, nád, növényi maradvány, 
valamint gyepek égetése tilos. 

5. Mezıgazdasági területeken vízzel 
telített talajon mindennemő gépi 
munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, 
árvíz levezetı árkok létesítésekor és 
értékmentéskor végzendı gépi mun-
kavégzést. 

6. A gyepterületek túllegeltetése, va-
lamint maradandó kár okozása tilos. 

7. A mezıgazdasági területeket gyom-
mentesen kell tartani. 

Gyommentes állapotúnak kell te-
kinteni azt a hasznosított területet, 
amelyen különbözı - kémiai, fizikai, 
biológiai - gyomszabályozási módsze-
rek alkalmazásával olyan mértékben 
megakadályozták a gyomnövények 
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Szilvási Imre falugazdász telefonos elérhetısége megváltozott, az új telefonszáma 06/70-436-1389, személyesen 
várja a gazdálkodókat minden csütörtök délelıtt 9.00-12.00 óráig a könyvtárban. Az egységes területalapú támoga-
tási kérelmek beadására elektronikus úton 2010. április 15. - május 15. közötti idıszakban lesz lehetıség, melyhez 
segítséget nyújt Szilvási Imre falugazdász és Dr. Bokor József mezıgazdasági szaktanácsadó. A 2010. évi egységes 
kérelem elektronikus benyújtásáról szóló Tájékoztató levél átvétele minden igénylı számára kötelezı, amely már 
átvehetı munkaidıben a könyvtárban, de legkésıbb április 15-ig. 

Hegedős Lászlóné  

Falugazdász hírek 

2010.04.04. Vasárnap 16:30 FÜLÖPSZÁLLÁS SE - KUNBARACS KSE 

2010.04.11. Vasárnap 16:30 KUNBARACS KSE - HETÉNYEGYHÁZI SC 

2010.04.17. Szombat 17:00 BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK - KUNBARACS KSE 

2010.04.25. Vasárnap 17:00 KUNBARACS KSE - BALLÓSZÖG KSK 

2010.05.02. Vasárnap 17:00 APOSTAG KSE - KUNBARACS KSE 

2010.05.09. Vasárnap 17:00 KUNBARACS KSE - TASS KSE 

2010.05.16. Vasárnap 17:00 SZABADSZÁLLÁS SE - KUNBARACS KSE 

2010.05.23. Vasárnap 17:00 KUNBARACS KSE - SOLTSZENTIMRE KSE 

2010.05.29. Szombat 17:00 FÜLÖPHÁZI SE - KUNBARACS KSE 

2010.06.06. Vasárnap 17:00 KUNBARACS KSE - HELVÉCIAI VÁLL. 
2010.06.13. Vasárnap 17:00 TISZAUG KTE - KUNBARACS KSE 

dátum hazai csapat - vendég csapat eredmény 

2010.03.28.  KUNBARACS KSE  - KUNADACS KSE  1 - 1 

2010.03.20. MIKLÓSI GYFE - KUNBARACS KSE 1 - 2 

2010.03.07. KUNBARACS KSE - HELVÉCIA SE 3 - 1 

SPORT BÁL 

kelését, a szaporító képletek kialaku-
lását, hogy a gyomnövényfoltok össz-
területe a tábla kiterjedésének 30%-át 
nem haladja meg. Továbbá az adott 
helyzetben általában elvárható gon-
dosság mellett kémiai, fizikai, biológi-
ai gyomszabályozási módszerek alkal-
mazásával megakadályozták a veszé-
lyes gyomnövények (Aranka fajok, 
parlagfő, selyemkóró) kelését, a sza-
porító képletek kialakulását. 

8. A mezıgazdasági területeken a 
hasznosítás szempontjából nemkívá-
natos fás szárú növények megtelepe-
dését és terjedését meg kell akadá-
lyozni. 

 

 

 

 

2009. évtıl ellenırzött jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási  
követelmények 

Ezt a követelmény rendszert a követ-
kezı számban fogjuk részletesen  
közölni 

Összeállította:  
Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó 

Tel: 30/ 298-2322 
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu 

A kunbaracsi Sportegyesület bajnokságot értékelı 
közgyőlést és ezt követı bált rendezett február 27-
én. A közgyőlést köszöntötte Turupuliné Dr. Po-
lyák Katalin, aki elismerıen szólt a játékosok csa-
patmunkájáról, amely példaértékő hiszen az ıszi 
bajnokságban elsı helyet vívtak ki maguknak ki-
tartó csapatjátékkal. A helyi közösség társastánc 
bemutatóval köszönte meg a szép eredményt. Va-
csora után hajnalig tartó bálon szórakozhattak a 
résztvevık. 

 
Hegedős Lászlóné  



Keressük egy hónapja eltőnt fajtiszta 
fekete kan pulikutyánkat. Vacak név-
re hallgat. Barátságos, játékos, na-
gyon hiányzik nekünk. Aki látta, vagy 
befogadta, kérjük jelezze, vagy hozza 
vissza hozzánk. 

Segítségét köszönjük. Nagyon várjuk 
haza. 

A megtaláló jutalomban részesül! 

 

Mizsei Ferencné  

Kunbaracs, Kölcsey u. 9. 

06/76 371-192 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Megjelenik havonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztı: Acsádi Péter. 
Munkatársak: Hegedős Lászlóné. 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. Nyomtatás: www.dsprint.hu 

 

Anyakönyvi  

Hírek 
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Elhunyt: 

Danics Kálmán  

Tóth Rózsa  

Szabó Pálné, született: Danics Margit  

KÖNYV AJÁNLÓ 

„TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK HATÁROK NÉLKÜL” C. VÁNDORKIÁLLÍTÁS  
KUNBARACSON 

2010-es évben is folyatatódig a 
„TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK HATÁ-
ROK NÉLKÜL” címő vándorkiállí-
tás, melynek célja a Kecskeméti Kis-
térség településeinek bemutatkozá-
sa, értékeik kiállítása. 2010-ben har-
madik állomása Kunbaracs község. 
A kiállítás február 12-tıl 24-ig volt 
látogatható Faluházban –Kunbaracs, 
Kölcsey Ferenc u. 3.-, annak nyitva-
tartási idejében.  

A kiállítást Kunbaracs Község Ön-
kormányzatának polgármestere Tóth 
Ferenc nyitotta meg. Köszöntıjében 
ismertetette a település történelmét, 
jelenét és megköszönte a fellépık-
nek, hogy mősorukkal gazdagították 
a programot.  

A kiállítás törzsanyaga helyi tár-
gyakkal, érdekességekkel kiegészí-
tésre került, például a helyi 
fazekaskör által készített 101 kisku-

tya kompozíció kiállítása, a Kökény 
Citerazenekar által nyert díjak, ser-
legek és oklevelek. Simon Pálné juh-
túró és sajt készítı termékeit lehe-
t e t t  me gkó s to l n i ,  va l a mi nt 
„Kunbaracs Község története képek-
ben” címmel fotó összeállítás volt 
látható Kunbaracson készült régi, 
értékes fotók anyagából.  

A kiállítás megnyitója alkalmából 
színes kulturális programmal is ké-
szült Kunbaracs Község Önkormány-
zata, melyet számos érdeklıdı meg-
tekinthetett.  

A fellépık sorát a helyi Kökény Cite-
razenekar kezdte nagyon magas 
színvonalú elıadásukkal, ıket követ-
te a Gyöngyvirág Népdalkör, majd a 
szentkirályi Nótaklub fellépése. A 
Szentkirályi Tánccsoport négy tán-
cospárral érkezett és egy igazán 
színvonalas néptánc produkcióval 

mutatkozott be. Az utolsó mősor-
szám egy dal volt Kövecses Anita 
elıadásában.  

A vándorkiállítást hirdetı plakátot a 
település több pontján kihelyezték, 
és minden kunbaracsi háztartás szó-
rólap formájában értesítésre került.  
A tárgyak 2010.02.25-én átszállítás-
ra kerültek Városföldre, ahol folytat-
ja megkezdet útját, hogy kistérsé-
günk összes településére eljuthasson.  

ELVESZETT 

 Ízelítı a helyi könyvtár  
újdonságaiból:  

 

- Werner Schultze:  
Pomponállatok- amigurumik 

- Müller Péter:  
Gondviselés 

- Amandine Dardenne: 
Nemeztárgyak 

- Rózsaligeti László: 
Magyar Olimpiai Lexikon 

- Adele Faber & Elaine Mazlish:  
Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd 
úgy, hogy elmesélje 

- Európa kincsei 

A Balaton és környéke 

Michael J. Benton:  
Hetven rejtély a természet világából 

- Melanie Hurlston:  
Ezerszínő textilcsodák 


