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Adventi fények 

  A decemberi sötétségben gyertyát gyújt az Egyház, felismerve ezt a csodálatos szimbólumot, amit 
maga a természet kínál. Az egyre hosszabbra nyúló estéken vágyakozunk a világosságra, ezt mu-
tatják a város téli fényei, ahova csak lehet világító füzéreket, helyeznek el. Ez természetesen pót-
cselekvés akkor, ha lelkünkben nem gyullad fel a fény. Jézus világosságként érkezett el a világ 
sötétségébe - 

"Én vagyok a világ világossága.  
Aki engem  követ, nem jár többé sötétségben,  
hanem övé lesz az élet világossága." Jn8.12,  

- de nem fogadták be, inkább saját fényeikben gyönyörködtek. 

 Advent elsı vasárnapjával különleges idıszak kezdıdik el ez Egyház számára.  Szimbolikáját 
maga a természet adja, feltartóztathatatlanul nı a sötétség. Délután négy órakor már kigyul-
ladnak a lámpák. Igyekszünk világítani, mert veszélyes a sötét, félünk tıle, botorkálunk benne. 
A városban egyre több fény gyullad fel- reflektorok, utcai lámpák, füzérek. A lámpák természe-
tesen azt világítják meg, amit szeretnénk, vagy amit mások szeretnének, hogy lássunk, egy- 
egy szép épületet, bevásárlóközpontokat, fontosabb utcákat, tereket. Ebben a mesterséges fény-
ben megjelenik egy új világ, a fényerıvel még a dolgok fontosságára is fel lehet hívni a figyel-
met, mi pedig élünk ebben a világban, elfogadva azt realitásnak.  

  Ami nincs megvilágítva az nem is létezik, azt nem lehet figyelembe venni, nem lehet megcso-
dálni. Benne élve ebben a világban találhatjuk szépnek, kellemesnek, unalmasnak, vagy rossznak is az életet. Ha 
kicsit fölé emelkednénk, pl. repülıvel, olyannak látszana, mint egy karikatúra. Az emberek jönnek- mennek, tolonga-
nak, araszolnak autóikkal, zsúfolódnak a jármőveken, közben pedig óriási térség veszi körül ıket, amit nem látnak. 
A világ, amiben az emberek élnek, olyan amilyennek csinálták maguknak, vagy egymásnak.  

  Ma már a környezetvédık fényszennyezésrıl beszélnek, mert túl sok körülöttünk a mesterséges fény. Nem csupán a 
világunkat szennyezi, hanem a lelkünket is. A túlzó adventi ragyogással a Lucifer (nevének jelentése:fényhozó) káp-
ráztat el minket, hogy lelki vakságot hozzon létre bennünk és ne vegyük észre a bennünk élı sötétséget. 

„Vigyázz hát, nehogy sötétség legyen benned a világosság.” Lk11.35 

 Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy szembejövı autó fényszórója elvakít minket és nem látjuk az elıttünk lévı utat, 
mert a túl sok fény átmenetileg elvakítja szemünket. A hagyományos templomi adventi koszorú puritán egyszerősége 
arra emlékeztet minket, hogy a bőn megfoszt bennünket a lélek kincseitıl, szépségétıl, világosságától amely Isten 
dicsısége bennünk a megszentelı kegyelem világosságával. Az igazi adventi koszorún ezért nincsenek színes díszek 
és vidám gyertyák. A koszorú örökzöldje az örök életre, a három lila gyertya a bőnbánatra és az egyetlen rózsaszín 
gyertya pedig a szeretet örömére emlékeztet, melyet Jézus hoz el nekünk. Advent túlzó fényei és a túldíszített, szí-
nes, ragyogó koszorúk azt a hamis látszatot keltik, hogy a hitünkkel, a lelkünkkel minden rendben van ott belül. A 
vásári koszorúkon ma már nincsenek lila gyertyák, hogy véletlenül se emlékeztessenek a bőnre és a bőnbánatra. Lu-
cifer adventi fényszennyezése úgy éri el a célját, hogy elvakítja lelkünk szemét, hogy ne lássuk meg önmagunk sötét-
ségét.  

„De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul.  

Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség,   

mekkora lesz maga a sötétség?        Mt6.23 

  A világ és benne az egyes ember ma nem akar tudomást venni a bőnrıl. A készület, a várakozás idején nem tart 
bőnbánatot és így éri el sokak szívét készületlenül a szeretet ünnepe. 

  A decemberi sötétség szimbolikusan tükröt tart elénk, és a tükörbe nézve elgondolkodhatunk életünkrıl. Mit látok 
én valójában ebbıl a világból, vajon tényleg az az út a fontos, amit ismerek mert „kivilágították”? A média is ilyen 
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Kunbaracs Község Önkormányzatá-
nak képviselı-testülete 2010 novem-
ber 20-án ülést tartott. Az ülésen -
többek között—az alábbi döntéseket 
hozta: 

A Képviselı-testület megtárgyalta és 
elfogadta a  Homokhátság Fejlıdésé-
ért Kiemelkedıen Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Tár-
saság. és Kunbaracs Község Önkor-
mányzata közötti Megállapodást. 
Egyben felhatalmazza Tóth Ferenc 
polgármestert annak aláírására.  

 

2011. évi költségvetési koncepciója: 

1./ Rendezési terv aktualizálása 
2./ Közalkalmazottak, köztisztviselık 
részére a törvény által megállapított 
személyi juttatások biztosítása. 
3./ Szociális juttatások biztosítása a 
konkrét törvények alkalmazásának 
figyelembe vételével 
4./ Közcélú munkások foglalkoztatása 
5./ Községi színvonalas rendezvények, 
megemlékezések megtartása. 
6./ Községi Sportpálya, szabadidı 
központ építésének, szépítésének 
folytatása 
7./ Integrált Közösségi Szolgáltató tér 
( IKSZT) komplex felújításának meg-
kezdése 
8./ Járdaépítés folytatása 

9./ Játszótérépítés 
10./ Önkormányzati Hivatal belsı 
berendezésének felújítása ( járólap 
csere, konyha felújítás)  
11./ Óvoda felújítása 
12./ Belterületi és külterületi útépí-
téshez további pályázatok benyújtá-
sa. 
13./ Faluközpont megújítás 
14./  Oktatási labor hasznosítása be-
vétel növelés céljából 
15./Helyi örökségvédelem ápolása ( 
Bagó Lajos életmővének megırzése) 
16./önkormányzati informatikai háló-
zatfejlesztés 
17./Erdei tanterem megvalósítása a 
sportpálya, szabadtéri színpad kör-
nyékén 
18./Ravatalozó felújítása 
19./A Kossuth Lajos utcán található 
mőemlék jellegő kút megóvása 
 
 
 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndí-
jasok Kunbaracson: 
 
Baranyi István, Kern István László, 

Mizsei Zsuzsanna Ilona,  
Molnár Ferenc, Pulai Gergı, 

 Szórád Miklós. 
 

Sok sikert a tanulmányaikhoz. 

Polgárır hírek 

Kunbaracs községben 2010. no-
vember 27-én került sor a polgár-
ırök alapvizsgájára a lajosmizsei 
polgárırökkel együtt. 

A vizsgára való felkészítést 
Bánfainé Varga Hajnalka rendır 
százados a Lajosmizsei Rendır-
ırs parancsnok helyettese tartot-
ta. 

A vizsgalapokat Szabó Mihály a 
Bács-Kiskun Megyei Polgárır 
Szövetség elnöke és kolléganıje 
Erkiné Czinege Ágota javította. 

A tanfolyamon  résztvevık meg-
felelt és kiválóan megfelelt ered-
ménnyel végeztek.  

 

  Szabó István  
       elnök  

reflektor, azt mutatja meg, amit akar, és ha csak ezt veszem figyelembe, beszőkül az életem. Lehet, hogyha letérnék 
az utamról egy egészen más világ tárulna fel, vagy ha belenéznék egy infra lámpába, olyasmit láthatnék, amit eddig 
el sem tudtam képzelni. Erdélyi utazásnál mindig úgy jár az ember, hogy a legszebb vidékre éjszaka érkezik. Megér-
kezünk a hargitai falucskába, csak halvány lámpákat, rossz utakat lepusztult buszmegállókat, rozsdás és zajos te-
herautókat látunk. De másnap reggel felkel a nap, és ott találjuk magunkat a csodálatos hegyek között, hegyi pata-
kok és fenyvesek vesznek körül minket, és amit este láttunk, az teljesen jelentéktelenné válik.  

  Egy ilyen felfedezı útra hív az Egyház Adventben. Keressük meg a fontos dolgokat a világban, vegyük észre azt a 
szépséget, amit Isten teremtett nekünk. Vegyük észre magát Istent, aki nagyon közel van hozzánk és a tıle kapott 
világosságban tekintsünk új szemmel egymásra, fedezzük fel egymásban Isten ajándékát. Ébredjünk fel az álomvi-
lágból (árnyékvilágból) Isten igazi világára. 

  Mi kell ehhez? Bőnbánó, friss, nyitott lélekkel Istenre ébredni, mert a bőn elsısorban nem tett, hanem viszonyulás 
és ebbıl a rossz viszonyból következnek a tettek: 

A bőn az, hogy nem hisznek bennem. Jn16.9 

  Az İ dolgait, szavait hittel szemlélve kezdeni a napot, tanításán el-el gondolkodva indulni dolgunkra. 
  Ezt éljük át a rorátékon. De kell más is, új fény különleges fény, ami nem manipulált, amiben Isten mutatja meg a 
teremtést, mint munkájára büszke kertész, aki nagy örömmel vezet körbe kertjében, aprólékosan megmutatva min-
den szépet. Ezt a különleges fényt az adventi koszorú gyertyái jelképezik, de lelkünkbe kell, hogy felgyulladjanak. 
Legyen ez az Advent lelki megújulás mindnyájunk számára, és a felgyulladó gyertyák fénye jelentse azt, hogy egyre 
inkább feltárul elıttünk Isten szép világa, amely beteljesíti Isten vágyát az emberek felé és beteljesíti a mi vágyako-
zó szeretetünket is, amikor a betlehemi jászol fölé hajolunk és meglátjuk ıt, aki Emmánuel: velünk az Isten. 
Szeretetben gazdag, békés, boldog, szent karácsonyt kívánok. 

Tibor atya 

Önkormányzati Hírek 
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Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
szól a vizek mezıgazdasági eredető 
nitrátszennyezéssel szembeni védel-
méhez szükséges cselekvési program 
részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjérıl. 

A nitrátérzékeny területek blokk 
szinten történı lehatárolását a 
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartal-
mazza. A nitrátérzékeny területen 
mezıgazdasági tevékenységet folyta-
tóknak be kell tartaniuk a Helyes 
Mezıgazdasági Gyakorlat elıírá-
sait. 

Az adatszolgáltatás és nyilvántar-
tás vezetésérıl szóló jogszabályi ré-
szek nemcsak a nitrátérzékeny terü-
leten mezıgazdasági tevékenységet 
folytatókra, hanem a nem 
nitrátérzékeny területen a magánsze-
mélyek háztartási igényeit meghala-
dó mértékben állattartást végzı ter-
mészetes és jogi személyekre, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkezı 
gazdasági társaságokra is vonatkoz-
nak. Háztartási igényt meg nem ha-

ladó mértéknek minısül az állattar-
tás, ha baromfi esetében 3 számosál-
latot, vegyes állattartás esetében 5 
számosállatot nem haladja meg az 
állatállomány nagysága. 

A nitrátérzékeny területen mezıgaz-
dasági tevékenységet folytatónak és 
az állattartással foglalkozónak a gaz-
dálkodási évre vonatkozóan 
(szeptember 1. és azt követı év au-
gusztus 31. között) az adatszolgálta-
tást megalapozó folyamatos nyilván-
tartást kell vezetnie a külön jogsza-
bály szerinti Gazdálkodási Napló 
tápanyaggazdálkodásra, trágyázásra, 
parcella mővelési adatokra, valamint 
állattartásra vonatkozó lapjain vagy 
ennek megfelelı adattartalommal. 

A nitrátérzékeny területen mezıgaz-
dasági tevékenységet folytató és az 
állattartással foglalkozó a jogszabály 
6. számú melléklete szerinti adatla-
pon köteles adatot szolgáltatni a gaz-
dálkodási évet követı december 31-ig 
a mezıgazdasági tevékenység helye 
szerint illetékes talajvédelmi ható-
ságnak. 

A nitrátérzékeny területen mezıgaz-
dasági tevékenységet folytatónak és 
az állattartással foglalkozónak a nyil-
vántartást és a beküldött adatlap 
másolatát, valamint a talajvédelmi 
terveket 5 évig meg kell ıriznie. 

2009. szeptember 1. és 2010. au-
gusztus 31. közötti idıszakra az 
adatszolgáltatást 2010. december 
31-ig kell teljesíteni a mezıgazdasági 
tevékenység helye szerint illetékes 
talajvédelmi hatóságnak 

A nitrát adatszolgáltatást a 
2009/2010. gazdálkodási évtıl kezdı-
dıen már elektronikusan is teljesíthe-
ti a gazdálkodó. Erre egy internetes 
oldal ad lehetıséget, melyet a gazdál-
kodók a www.mgszh.gov.hu címen a 
nyomtatványok menüben érhetnek el. 

Összeállította:  
Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó 

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

Községi Idısek Napja 

Nitrát adatszolgáltatás  

 A könyvtár vendége Bátkay András meseíró 

Szeretettel meghívjuk Idısek Napi 
köszöntı mősorunkra melynek helye: 

 Faluház, Kunbaracs Kölcsey u. 3. 

Ideje: 2010. december 10.,  
péntek 13.00 óra 

Program: 

• Könyvtár, Információs és Közösségi 
Hely társastánc csoportjának  
bemutatója 

• A kunbaracsi óvodások köszöntıje 
és a helyi általános iskola tanulói-
nak mese mősora 

• Idıseket köszönti: Tóth Ferenc  
polgármester 

• Kunbaracsi Kökény Citerazenekar 
népdalcsokra 

• Ebéd  
• Turpinszky Béla és Taskovics Judit 

színmővészek szórakoztatják  
kedves vendégeinket 

            
Tisztelettel: 

Tóth Ferenc 

 polgármester 

Népmesemondó verseny 

2010. november 10-én Népmesemondó  
verseny volt a helyi általános iskolában. 

A képen Gyenes Dominika mesemondás  
közben 

Az alábbi eredmények születtek: 

Gratulálunk a szép mesékhez! 

1-2. osztály: 
1. Gyenes Dominika 
2. Márkus Tibor 
3. Sági Regina Zita 

 
Különdíj: 
 Németh Viktor 

3-4. osztály: 
1. Szabó Nóra 
2. Nagy Dániel 
3. Nagy Vanda 
 

December a gyermekek hónapja a Kecske-
méti Katona József Könyvtárban. Számos  
programjuk egyike volt a MESEMŐVEK 
ÚJ HÍREI a Kunbaracsi könyvtárban 2010. 
december 7-én, melynek vendége volt 
Bátky András meseíró. Az író bemutatta a 
Pipogya, a budapesti medve címő könyvét, 
ezt követıen az alsó tagozatos gyermekek-
kel közösen formálták a legújabb meséstör-
téneteket. 
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Anyakönyvi  

Hírek 
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Falu Mikulás 

 Született: 

Hegedős Jázmin Mira 

Édesanyja: 

Kalán Éva 

Lágylézeres, keringésjavító kezelés 

Fáj a feje? Feledékeny? Szédül? Cukorbeteg?  
Érelmeszesedése van? 

Agyi és végtagi keringési zavarok hatékony  
és fájdalommentes gyógymódja. 

A kezelés vérkeringésre gyakorolt hatása: 
 
 
 
 
 
 

   

A kezelés ára: 2.500 Ft/alkalom 
Bejelentkezés : Dr. Dönczı Margit, Tel.:+36 30/3820687 

kezelés elıtt kezelés után 

A helyi önkormányzat és a Kunbaracsi Boróka Alapítvány szervezésében 2010. december 3-án délután a Csizmás 
Kandúr címő mesemősort - a Radó Vilmos Színtársulat elıadásában - láthatták a kunbaracsi gyerekek és szüleik 
a faluházban. A mősort követıen minden gyermeket megajándékozott a falu mikulása. Az elıadást támogatta a 
Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Intézet és a Nemzeti Kulturális Alapprogram.  

Könyvtár és eMagyarország Pont 
Folyóirat ajánló: 

Petıfi Népe, Heti Világ Gazdaság, 
Magyar Mezıgazdaság, Kistermelık 
lapja, Dörmögı Dömötör,  
Természet Búvár, Otthon Magazin, 
Szép Házak, Haszon Magazin,  
Haszon Agrár Magazin,  
Ideál, Amelie, Ezermester,  
Praktika, Wellness,  
GameStar, Computer World 

 

Gyermeket nevelı szülık figyelmébe 
ajánljuk az alábbi három könyvet: 

Popper-Ranschburg-Vekerdy 

- Sorsdöntı találkozások: Szülık és 
gyermekek 
- Jövınk titka: a gyerek... 

Ranschburg Jenı 

Áldás vagy átok? Gyerekek a képer-
nyı elıtt 

Mind három kötet az élet dolgai soro-
zatban jelent meg. 

2010. december 28-án, kedd délután 
14 órától Családi sakk és malom 
bajnokságra várjuk az érdeklıdıket. 
A bajnokok elismerı oklevelet vehet-
nek át. 

Könyvtárunk nyitva tartása: 
naponta 10-tıl 18 óráig,  
szombaton 14-tıl 18 óráig. 

 
Karácsony elıtt érkeznek legújabb 
könyveink várjuk kedves olvasóinkat! 


