2010. IX. évfolyam, SZEPTEMBER

Megjelenik kéthavonta

Községünk önállóságának 60. évfordulója
KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

11.40 Baracspuszta, Kunbaracs Község Krónikája címő
könyv megjelenése alkalmából tisztelet példányokat ad át Tóth Ferenc polgármester és Szabó
István a Kunbaracs Községért Alapítvány elnöke

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2010. szeptember 18-án szombaton,
a község önállóságának
60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre és
SZÜRETI MULATSÁGRA

11.50 Réczi Ferenc amatır festı kiállításának
megnyitója az önkormányzati hivatal nagytermében.
A tárlatot megnyitja Tóth Ferenc polgármester úr
12.00 Helvéciai katolikus templom ifjúsági gitáros
énekkarának mősora a szabadtéri színpadon
13.00 Szüreti felvonulás indul a Sportpályától
16.00 A szüreti felvonulók fogadása a mővelıdési
háznál
16.30 Helyi Gyöngyvirág Nyugdíjas Népdalkör katona
dalokat énekel
16.40 A 60 bográcsos fızıverseny zsőrizése. A zsőri
elnöke Domján István az Elsı Magyar Fehérasztal Lovagrend Nagytanács tagja
16.45 Újszülöttek Kunbaracsi polgárrá fogadása

Program:
10.00

Érseki szentmise Kunbaracs község önállóságának 60. évfordulója alkalmából a Római
Katolikus Templomban

11.30

17.10 Kunpeszéri Népdalkör
17.30 Tatárszentgyörgyi Boróka Népdalkör,
közben kötelék repülés

Szentmisét mond Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskeméti Fıegyházmegye érseke

11.00

16.50 Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klub Cigánytánc
Csoportja

17.50 AMI jazz zenekar

Ezt követıen felszenteli az I-II. világháborúban
elesett Hısi halottak emlékmővét az Önkormányzati Hivatal elıtti parkban

18.20 A helyi Kökény Citerazenekar Szıke Péter
vezetésével

Köszöntıt mond Tóth Ferenc polgármester úr

18.30 Inárcsi Férfi Népdalkör és Citera Együttes

Hısi Halottak emlékére ünnepi beszédet mond
Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fıigazgatója

18.45 Kécske Néptáncegyüttes utánpótlás csoport
19.00 Bócsai Citerazenekar
20.00 Szüreti bál a Mővelıdési Házban

Kunbaracs községért Emlékérmet ad át
Tóth Ferenc polgármester úr

Étkezés 17.00-tól folyamatosan.

Kedvezı idıjárás esetén már pénteken 12.00-tól sétarepülési lehetıség lesz!
Szombaton egész nap sétarepülési lehetıség lesz az érdeklıdık számára a falu nyugati szélén, valamint modellezı
mőrepülı és siklóernyıs légi bemutató látható.

A tartalomból:
Község önállóságának 60. évfordulója
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4

2010. IX. évfolyam, SZEPTEMBER

KUN BARACSI HÍRM OND Ó

2

A szüreti mulatság lebonyolításával kapcsolatos információk!
Megállók:
1. Gyülekezı helyszíne a Sportpálya
Felhívjuk Tisztelt Vendégeink figyelmét, hogy a kocsikra való felszállást
szíveskedjenek egyeztetni a felvonulás lebonyolítójával Szabó Istvánnal.
Elsısorban a rendezvényen fellépı,
ünneplı csoportok számára biztosítunk fogatokat, és ezt követıen foglalhatják el a szabad helyeket az érdeklıdık.
2. Buszforduló Heizler sarok
3. Mővelıdési Ház
4. Dózsa György utca,
régi posta épület elıtt
5. Petıfi Sándor utca sarok a
Kossuth Lajos után
6. Zrínyi utca sarok, piactér
Végállomás a Mővelıdési Háznál,
Szüreti menet fogadása, névre szóló
emléklapok átadása a fogatosoknak,
lovasoknak.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
megállóknál üdítıvel, ásványvízzel,
pogácsával, süteménnyel szíveskedjenek megvendégelni a felvonulókat.

való részvételüket már sokan jelezték, de még várjuk további családok
jelentkezését, akik szívesen fıznének
saját családtagjaik, barátaik részére.
Jelentkezni lehet 2010. szeptember 8ig Szabó Istvánnál, tel.: 30/305-6540.
Tisztelettel várjuk a támogatásokat
tombola tárgy formájában is, amelyek
a szüreti bál keretében éjfélkor
kerülnek kisorsolásra.

„BARACSPUSZTA” KUNBARACS
KÖZSÉG KRÓNIKÁJA címő könyv
2010. szeptember 18-án fog megjelenni községünk önállóságának 60. évTovábbi kérésünk a Tisztelt Lakosság
fordulója alkalmából korlátozott pélfelé, hogy településünk önállóságának
dányszámban. Aki szeretné megvásá60. évfordulója alkalmából rendezett
rolni a könyvet, kérjük vételi szándéünnepségünkön legyenek aktív részekát minél hamarabb jelezze Szabó
sei a közös megemlékezésnek.
Istvánnál.
A község önállóságának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
az eltelt 60 évet 60 bogrács fogja jelSzabó István
képezni a fızıversenyen. A versenyen

Sport hírek
2010.08.15.

Vasárnap 17:00 BALLÓSZÖG KSK

- KUNBARACS KSE

3-6

2010.08.22.

Vasárnap 17:00 KUNBARACS KSE

- HELVÉCIAI VÁLLALKOZÓK

10-2

2010.08.28.

Szombat

- KUNBARACS KSE

2010.09.05.

Vasárnap 16:30 KUNBARACS KSE

- TASS KSE

2010.09.11.

Szombat

- KUNBARACS KSE

2010.09.19.

Vasárnap 16:00 KUNBARACS KSE

- SZABADSZÁLLÁS SE

2010.09.26.

Vasárnap 16:00 TISZAUG KTE

- KUNBARACS KSE

2010.10.03.

Vasárnap 15:00 BALLÓSZÖGI VÁLLALKOZÓK - KUNBARACS KSE

2010.10.10.

Vasárnap 15:00 KUNBARACS KSE

- FÜLÖPSZÁLLÁS SE

2010.10.16.

Szombat

- KUNBARACS KSE

2010.10.24.

Vasárnap 14:30 KUNBARACS KSE

- APOSTAG KSE

2010.10.31.

Vasárnap 13:30 ÁGASEGYHÁZA SE

- KUNBARACS KSE

11:00 HETÉNYEGYHÁZI SC

16:30 MIKLÓSI GYFE

14:30 FÜLÖPHÁZA SE

Könyvtári ajánló
Könyvtárunkban az alábbi folyóirato- GameStar
kat találhatják meg az érdeklıdık:
Petıfi Népe, Hvg, Magyar Mezıgazdaság, Kistermelık lapja, Dörmögı
Dömötör, Természet Búvár, Otthon,
Szép Házak, Haszon Magazin, Haszon Agrár Magazin, Ideál, Amelie,
Ezermester, Praktika, Wellness,

Várjuk a kedves érdeklıdıket naponta 10-tıl 18 óráig, szombaton 14-tıl
18 óráig.

Általános iskolai tanévnyitó
2010. szeptember 1-én reggel nyolc
órakor becsengettek a kunbaracsi
kisdiákok számára is. Hegymeginé
Rácz Anita tagintézmény vezetı köszöntötte a szülıket és gyermekeket.
A kisdiákok versekkel készültek az
új tanévre. Kunbaracson a 20102011-es tanévben 21 kisdiák tanul a
helyi általános iskola alsó tagozatán.
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Gazdahírek
Gazdálkodási naplóval kapcsolatos adatszolgáltatás
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülı gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területére vonatkozóan Gazdálkodási Naplót kell
vezetniük. A naplót papír alapon és
elektronikus formában is lehet vezetni. Beküldeni elektronikus úton a
Mezıgazdasági és Szakigazgatási
Hivatalhoz (MgSZH) csak bizonyos
adatokat szükséges, minden lezárt
gazdálkodási év után szeptember 1.
és november 30. között.
Az elsı gazdálkodási évre vonatkozó
adatokat 2010. szeptember 1-jétıl
november 30-ig a Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebbıl a célból mőködtetett elektronikus felületen („webGN”) keresztül.
A benyújtás elmulasztása a 61/2009.
(V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az elızı (elsı) gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30 % -kal történı csökkentését vonja maga után.
A gazdálkodási napló meghatározott
adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidın túl nincs
lehetıség.
A teljes Gazdálkodási Napló vezetése
kötelezı, hiszen a helyszíni ellenırzés
a Gazdálkodási Napló eredeti példánya alapján történik. A napló eredeti
példányát, elektronikusan vezetett
napló esetében pedig az adott gazdálkodási év lezárását követıen kinyomtatott példányát a támogatási idıszak
végét követı második gazdálkodási év
végéig meg kell ırizni.

A 96/2009. (XII. 9.) ÚMVP IH közlemény a gazdálkodási naplót word és
excel formában és a gazdálkodási
napló kitöltéséhez a segédletet, a
22/2010. (IV. 13.) ÚMVP IH közleménye pedig az AKG rendeletben foglalt
elektronikus adatszolgáltatást és a
„web-GN” adattartalmát tartalmazza.

Tápanyaggazdálkodási tervvel
kapcsolatos adatszolgáltatás
Az elızı gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv elıírt
adattartalmát évente szeptember 1.
és november 30. között, elektronikus úton kell benyújtani az MgSzHhoz, elsı alkalommal 2010. szeptember 1. és november 30. között.

gedélyköteles továbbá az alkalmazás
célja szerint ezekre visszavezethetı
egyéb termék, amelynek forgalomba
hozatala és felhasználása engedélyhez kötött;).

2.) A növényvédı szereket elkülönített raktárban, a vizek, a környezet
és az emberi egészség védelmét szolgáló intézkedések betartásával lehet
tárolni.
3.) A növényvédı szer kijuttatásra
A tápanyag-gazdálkodási terv kötele- alkalmazott gépeknek szerepelniük
zıen beküldendı tartalmi elemei:
kell a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében, vagy megfelelı nemzetközi
Gazdálkodási év, illetve célprogram
minıségtanúsítási okirattal kell renkód megnevezése;
Kötelezettségvállalással érintett egy- delkezniük, továbbá megfelelı mőszaki állapotban kell lenniük.
befüggı terület sorszáma, adott évi
4.) Az I. és II. forgalmi kategóriába
tábla sorszáma, területe (ha);
sorolt növényvédı szereket kizárólag
- Trágyázott kultúra megnevezése,
a kategóriának megfelelı végzettségő
hasznosítási kódja;
ember vásárolhatja, vagy használhat- Maximálisan kijuttatható hatója
fel.
anyag (N, P2O5, K2O kg/ha)
5.)
A növényvédı szer címkéjén és/
- A tápanyaggazdálkodási terv alapja:
vagy
a használati utasításban foglalt
egyszerősített mérlegszámítás, talajkorlátozásokat
be kell tartani.
vizsgálat, levélanalízis.
6.) Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomaAgrár-környezetgazdálkodási
goló burkolatok, göngyölegek szakszeminimumkövetelmények
rő összegyőjtésérıl, kezelésérıl, megTápanyag-gazdálkodási
semmisítésérıl. (pl.: növényvédı szer
minimumkövetelmények
csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).
A gazdaság egészére vonatkoztatva
a talajjavítás a talajvédelmi hatóság 2011. január 1-jétıl minimumkövetelengedélye alapján végezhetı, betart- ményként figyelembe veendı elıíráva a vonatkozó jogszabályban foglalt sok
elıírásokat.
Gondoskodni kell a növényvédelemi
Növényvédelmi minimumkövetelmé- tevékenység során kiürült csomagoló
nyek
burkolatok, göngyölegek szakszerő
összegyőjtésérıl, kezelésérıl, meg2010. december 31-ig minimumkövesemmisítésérıl. (pl.: növényvédı szer
telményként figyelembe veendı elıcsomagolóeszköz más célra még tiszírások
tított állapotban sem használható).
1.) Engedélyköteles terméket MaA fenti követelmények betartását az
gyarországon csak az élelmiszerláncellenırök a terület, illetve a telephely
felügyeleti szerv által kiadott engebejárásával, illetve a dokumentumok
dély alapján, az élelmiszerláncról és
(gazdálkodási napló, számlák, bizonyhatósági felügyeletrıl szóló 2008. évi
latok, szerzıdések, stb.) átvizsgálásáXLVI. törvény végrehajtására kiadott
val ellenırzik.
külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.
Összeállította: Agócs Bernadett –
ÚMVP tanácsadó
(engedélyköteles termék: a növényvédı
szer, növényvédıszer-hatóanyag, - Tel: 30/ 298-2322
adalékanyag, - segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvé- E-mail:
delmi célú eszköz és anyag (a mősze- agocs.bernadett@agrarkamara.hu
rek kivételével), valamint a termésnövelı anyag (kivéve a 2003/2003/EK
rendelet szerinti EK-mőtrágya), en-
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Hírös Hét Fesztivál
A 2010. évi Hírös Hét Fesztivál kere- bemutatásáért.
tein belül nagy sikere volt a Térségi
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításnak, melyet 13. alkalommal szervezett meg a kistérség, ismételten a
Kossuth téren augusztus 16. és 22.
között.
Köszönjük a helyi kiállítóknak - Simon Pálné, Hardi Márta, Szabóné
Boros Edit, Fehér István, Hegedős
László, Albrecht István, Kövecses
Mihályné és kézmőves csoportja - a
közremőködést, a felajánlott termékeket.

A közönségdíjat, amit Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás ajánlott
fel Orgovány község kapta.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nagydíját Kovács Miklós
tiszakécskei kékfestı mester kapta,
amely a tiszakécskei kiállítás egyedi
színfoltját adta.

Kecskemét Megyei Jogú Város nagy- A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
díját Kerekegyháza Város Önkor- különdíját a Kecskeméti Gazdakör
mányzata kapta, a nagyszüleink ko- kapta.
rát idézı éléstár hiteles és hangulatos

Fazekas szakkör a kiállításon

Gondot jelent az elhelyezkedés?

Mesterlevél átadása
Válasszon nappali vagy felnıttképzésben induló
alábbi szakmáink közül akár távoktatásban is:

Logisztikai ügyintézı
Szociális gondozó és ápoló
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Kéz-és lábápoló, mőkörömépítı
Aranykalászos gazda
Gyógymasszır (magában foglalja a svédmasszır
bizonyítványt is)
Irodai asszisztens (gépírás, ECDL)
Kımőves

Képzéseink között tanulhat támogatott
formában is!

Magyar István villanyszerelı
a Hirıs Hét Fesztiválon vette
át Mesterlevelét a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnökétıl.
Gratulálunk István!

Köszönet
Árva kiskutyákat találtak júliusban a kanális partján, melyek megmentésében közremőködıknek köszönjük az önzetlen segítséget. Az összes kiskutya szeretı gazdára talált.

További információért hívja Lukácsi Tündét a 70/424-2330
számon.

A tanulás a legjobb befektetés!

Kunszentmiklós, Bankos K. u. 5. Tel: 76/550-220
www.matrixoktatas.hu
Nyilv. szám: 03-0039-06
Akkreditálási lajstromszám: 0109

Gyógyszertár nyitva tartása
Hétfı
13.15-14.45 óra
Kedd
11.00-11.45 óra
Csütörtök 07.30-09.45 óra
Péntek
07.15-07.45 óra
Baráth Éva gyógyszerész elérhetısége: 30/685-1377
Házasság kötés:

Anyakönyvi

Kiss Eszter

Hírek

és
Bogár Barnabás Gyızı
KUNBARACSI HÍRMONDÓ
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