
KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

 

 Megjelenik kéthavonta  2016. XV. ÉVFOLYAM, Július-Augusztus 

Új helyszínen a XIX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 

 A 82. Hírös Hét fesztivál keretében a XIX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást és az Aranyhomok Porté-

ka Térségi Tanyai Termék Vásárt 2016. augusztus 19-28. között ezúttal a Hírös Forrás szökőkútnál rendezi meg Kecske-

méten az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A fesztivált augusztus 19-én 19:00 órakor nyitja meg Szemereyné 

Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere és Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár.  

A kiállításon a térség 17 települése több, mint 170 kiállító terményeit mutatja be, 12 kézműves munkájába nyernek bete-

kintést, 22 kulturális csoport produkcióját láthatják az érdeklődők. A nagyszabású térségi seregszemlén a kiállítás ideje 

alatt minden nap más-más település lesz a házigazda, ahol a polgármesteri köszöntők után a látogatók megízlelhetik a 

települések különleges és egyedi finomságait, megtekinthetik kulturális programjait.. 

Rendezvényen idén több különlegességet kínálunk. Jakabszállás és Tiszaalpár települések jurtában rendezik be kiállításu-

kat. Tiszaugról több nemzet fajátékaival ismerkedhetnek a gyerekek és felnőttek egyaránt, amelyek kiváló szórakozást 

nyújtanak.  

 Idén is meghirdettük „A legszebb konyhakertek” programot, a II. Aranyhomok Térségi Lekvárversenyt, 

amelynek eredményhirdetésére augusztus 24-én szerdán 18:15 órakor lesz a kiállításon. Nyilvános interjú keretében a 

látogatók megismerhetik a települési értéktárakban szereplő gazdák, kézművesek életútját, munkásságát augusztus 25-én 

és 26-án 19:00 órakor és 27-én 19:30 órától az Aranyhomok Hírös Riportban. Augusztus 27-én szombaton 10:00 órától 

hagyományos szilvalekvár főzés lesz üstben térségi gyümölcsből, amelyet a látogatók is megkóstolhatnak. 

Az Aranyhomok Portéka térségi kézműves termékek és ajándékok az egész kiállítás ideje alatt megvásárolhatók. A kéz-

művesek műhelytitkai is feltárulnak foglalkozásaik által, az érdeklődők betekintést nyerhetnek többek között a mézeska-

lács díszítés, a korongozás, a kerámiakészítés, a szalma- és csuhéfonás, a horgolás, a vertcsipke készítés, a pirogravírozás 

és a gyöngyékszer készítés rejtelmeibe. 

 Szeretnénk a figyelmet a laskagomba fogyasztás népszerűsítésére irányítani, amelyet augusztus 20-án szombaton 

16:00 órától látványkonyhával és kóstolóval promotálunk. A „Gombák kertje – a csodák világa” című kiállítás keretén belül 

többféle laskagombát láthatnak az érdeklődők. A kert melletti foglalkoztatónál a gyermekek a gombákról játékos formában 

kapnak ismeretanyagot, a kvíz- és rajzversenyen a legszerencsésebbek ajándékot nyerhetnek. 

Kiemelt szerepet szánunk kiállításunkon a különleges, helyben termelt élelmiszerek értékesítésének is az Aranyhomok 

Portéka Térségi Tanyai Termék Vásár, a Kiskunsági Nemzeti Park védjegyes termékeinek, valamint a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vásárán keresztül. A kiállítás ideje alatt ízletes zöldsé-

geket, gyümölcsöket, friss tejtermékeket, mézeket, szürkemarha szalámit, valamint különleges ínyencségeket és kézműves 

termékeket vásárolhatnak a látogatók közvetlenül a készítőktől. 

Idén 17. alkalommal rendezi meg az egyesület augusztus 22-én hétfőn, 10:00 órától a Kecskeméti Városháza Dísztermében 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumot. A fórum témája a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program aktualitásai, pá-

lyázatai. Fővédnökök: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Szemereyné Pataki Klaudia Kecske-

mét Megyei Jogú Város polgármestere, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület elnöke. 

 

A kiállítás és az Aranyhomok Portéka Térségi Tanyai Termék és Kézműves Vásár megtekinthető: 

Augusztus 19., 23-26-ig 16:00 – 21:00 óra között, 

Augusztus 20., 21., 27-én 10:00 – 21:00 óra között, 

Augusztus 22-én 14:00 – 21:00 óra között, 

Augusztus 28-án 10:00 – 19:00 óra között. 

 

Ebben az évben Augusztus 27-én mutatkozik be Kunbaracs. Mindenkit szeretettel várunk! 



 

 .   
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NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

Rövidesen egyedülálló lehetőség nyílik a nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatására! 

 

A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági 

mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdaság több lábon állásának biztosí-

tása, valamint a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő, vagy szolgáltató 

mikrovállalkozás indításának előmozdítása a felhívás célja. 

 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd forint lesz és várhatóan 1154 db projektet fognak támo-

gatni. 

Pályázni 2 célterületen lehet: 

 

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikrovállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása 

 

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági, (elsősorban szolgáltatás jellegű) mikrovállalkozás indítása 

A pályázathoz üzleti terv készítése kötelező. 

A támogatási összeg 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. Egyösszegű átalány formában, két részletben, 

nyújtható támogatás. Az első kifizetés 75%, amelyet a támogató okirat kézbesítését követő 9 hónapon belül fizet-

nek, a másodikat, ami a megmaradt 25%, az üzleti terv függvényében, legkorábban 36, maximum 48 hónapon 

belül. 

A pályázók köre  

1. célterületen: mezőgazdasági termelő, aki mikrovállalkozásnak minősül és az előző lezárt üzleti év árbevétel-

ének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.  

2. célterületen: magánszemély, aki nem tagja, illetve nem tulajdonosa már bejegyzett vállalkozásnak, valamint 

elmúlt 18 éves. 

Mindkét célterületnél a támogatói okirat kézbesítését követő 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv vég-

rehajtását, innentől kezdve pedig 6 hónap áll rendelkezésre bejegyeztetni az új tevékenységet, illetve 2. célterü-

letnél ezen kívül megalapítani az egyéni vagy társas vállalkozást. 

 

Előreláthatólag augusztustól lehet benyújtani a pályázatot. Mivel a támogatás népszerűnek ígérkezik, a felké-

szülést érdemes mielőbb elkezdeni! 

Felhívás! 

 

2016. Szeptember 6-án kedden  

13.30-15.00 óráig 

Véradás lesz 

a Kunbaracsi Faluházban 



Hiába tiltakoztak, bezárják az iskolát 

 

Hiába tiltakozott a falu, mégis bezárják a kunbaracsi iskolát 

 Petőfi Népe 

 20 Jún 2016 

Popovics Zsuzsanna  

 

 

Ősztől megszűnik az alsó tagozatos iskola Kunbaracson. A Klik szerint nem volt nyolc szülő, aki kérel-

mezte volna gyermeke helyben történő tanítását. Az érintett szülők nem így látják. Szerintük nincs tör-

vényes alapja az iskola bezárásának. Az újságírót egy egész fogadóbizottság várta az iskolánál, és bi-

zonygatta: nyolcan nyilatkoztak írásban arról, hogy ősztől helyben szeretnék taníttatni gyereküket. A 

törvény szerint azon a településen, ahol legalább nyolc alsó tagozatos gyermek rendelkezik lakóhellyel, 

és szüleik ezt igénylik, az állami fenntartó központ gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról. 

Tóth Ferenc polgármester többször is levélben tiltakozott az átszervezés ellen. 

Ősztől megszűnik az alsó tagozatos iskola Kunbaracson. A Klik szerint nem volt nyolc szülő, aki kérel-

mezte volna gyermeke helyben történő tanítását. Az érintett szülők nem így látják. 

Egy hónapja írtunk arról, hogy szeptembertől végleg bezárhat a kunbaracsi iskola. A Klik kezdeményez-

te a falu egyetlen, összevont iskolai osztályának átszervezését. A terv az volt, hogy ősztől a szomszédos 

Kerekegyházán tanuljanak a kunbaracsi gyerekek. 

A helyiek ezzel nem értettek egyet. Az iskolabezárást ellenezték az érintett szülők, a falu képviselői is. 

Tóth Ferenc polgármester többször is levélben tiltakozott az átszervezés ellen. Legutóbb június 7-én írt 

levelet a Kecskeméti Tankerületnek, amelyben tudatja, hogy a kunbaracsi iskolába beiratkozó egyik 

gyerek és családja ténylegesen Kunbaracs közigazgatási területén élnek, már 3 éve. A szülők ugyan 

nem tettek eleget a lak címbejelentési kötelezettségüknek, de a falu lakosai. 

Az érintett kunbaracsi szülők szerint nincs törvényes jogalapja az iskola bezárásának. Egy egész foga-

dóbizottság vár az iskolánál, és bizonygatja: nyolcan nyilatkoztak írásban arról, hogy ősztől helyben sze-

retnék taníttatni gyereküket. (A törvény szerint azon a településen, ahol legalább nyolc alsó tagozatos 

gyermek rendelkezik lakóhellyel, és szüleik ezt igénylik, az állami fenntartó központ gondoskodik a fel-

adat helyben történő ellátásáról.) Az intézménybe beíratott nyolc gyerek között van egy, aki családjával 

évek óta a faluban él, ott is szeretne iskolába járni, csakhogy a bejelentett lakcíme nem kunbaracsi. A 

többi szülő szerint egy ilyen apró mulasztás miatt nem kellene az egész falut elmarasztalni. 

– A mi esetünkben a Kecskeméti Tankerület vétett adminisztrációs hibát – állítja Lukács Istvánné. – 

Férjemmel úgy nyilatkoztuk, hogy a kerekegyházi iskola kunbaracsi telephelyére íratjuk be a gyerekün-

ket a következő tanévre. Ezt valami miatt nem így olvasták a tankerületnél. Utólag ugyan elnézést kér-

tek a tévedésért, de akkor már továbbították Budapestre a helyi tanulói létszámot, amiből a mi gyere-

künk kimaradt. 

– Lehet, hogy a kunbaracsi egyosztályos iskola nem kínálja a legmodernebb körülményeket, de számos 

más területen ad olyan pluszt a gyerekeknek, amit máshol nem kapnának meg–véli Erzsébet. – Az én 

gyerekem sajátos nevelést igényel, sok odafigyelésre, személyes fejlesztésre van szüksége ahhoz, hogy 

haladjon a többiekkel. Otthon is sokat foglalkoztunk vele, de az iskolában a tanító is mindent megtett 

az érdekében. Igaz, hogy a négy osztály összevonva tanul, de az alsó tagozatot itt is négy évig járják a 

gyerekek. Az én oxigénhiánnyal született, tanulási nehézségekkel küzdő, figyelemzavaros gyerekem el-

jutott oda, hogy a főbb tantárgyakból ötös tanuló. Ha az összevont oktatás nem működne, és ebben az 

iskolában szakmai gondok lennének, akkor az én gyerekem nem fejlődött volna ekkorát. 

– Szeptembertől két elsős gyerek járna a kunbaracsi iskolába. Ha bezárják, ők hogy buszozzanak egye-

dül Kerekegyházára? Az iskolabuszról eddig még csak ígérgetések szintjén volt szó, egyelőre semmi 

konkrétumot nem tudunk róla–fűzi hozzá Vörös László alpolgármester. – Sok szülő közfoglalkoztatásból 

él. Ok napközben nem hagyhatják ott a munkájukat, hogy az alsós gyereket a busztól hazakísérjék. 

– Nagy az elkeseredés. A lakosok úgy vélik, az iskola megszüntetése az első lépés lenne Kunbaracs meg-

szüntetéséhez is – mond végszót Hegedűsné Lédeczi Ildikó helyi képviselő. 
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Kedves Kunbaracsi lakosok! 

 

Mint már a Hírmondó elején olvashatták idén is megrendezésre kerül –immáron a 82.– Hírös Hét fesztivál kereté-

ben a XIX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és az Aranyhomok Portéka Térségi Termék Vásár, me-

lyen Kunbaracs is képviselteti magát. 

 

Kunbaracs 2016.08.27-én 17 órától mutatkozik be. 

A kiállítás keretében Aranyhomok Térségi Lekvárversenyt is hirdettek. Hagyományos ízű lekvár, Vegyes gyü-

mölcs lekvár és Különleges, kreatív lekvár kategóriában lehet nevezni augusztus 22-ig. A nevezés díjtalan. A lek-

várokat az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, Kecskemét, Rákóczi u. 3 szám alatti irodájában lehet lead-

ni. Jelentkezési lap ott kitölthető vagy Kunbaracson a könyvtárban is található. 

 

Ladánybenével közös faházunkban idén diákok várják az odalátogatókat, hogy bemutassák és népszerűsítsék kis 

településünket. 

 

Bocsánat azoktól akik ezt személyes támadásként élik meg, de több ember véleménye volt az, hogy egy olyan saj-

nálatos esemény után, hogy szeptembertől megszűnik az alsó tagozatos iskola is Kunbaracson, ne azt sugalljuk 

még Kecskeméten is az emberekbe, hogy elöregedő, elnéptelenedő település a miénk, hanem azt, hogy vannak még 

itt fiatalok akikre lehet és kell is építeni, akikre lehet számítani a település megmaradása érdekében és nem kell 

még kirakni a település kezdetét jelző táblához az eladó feliratot. 

 

Én csak azt tudom mondani, örüljünk annak, hogy vannak még lelkes fiatalok és szó sincs arról, hogy a nyugdíja-

sokra nincs szükség, hanem arról kellene szóljon mindenkinek, hogy a fiatalok vannak vonva a falu életébe és az 

idősebbek segítsék, támogassák őket. 

 

Az idei évben is lehet szavazni a faházakra, melynek eredményhirdetése augusztus 27-én lesz. 

 

Augusztus 19-28 között mindenkit várunk szeretettel, Kecskeméten, a Hírös Forrás körül.  

 

 

 

Egri Hajnalka 
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Kedves Dobozgyűjtők! 

 

 
Nagyon ügyesen gyűjtögetett az egyre népesebb csapat! Az utánfutó szűknek bizonyult, úgyhogy máris van né-

hány zsák már a következő szállítmányhoz! Most 19.130 Ft-ot kaptunk, legutóbb pedig 17.215 Ft-ot.  

A rendelkezésre álló, összesen 36.345 Ft-ból az iskolások a következő szerint gazdálkodtak Altné Lantos Odett 

tanító néni kérésére: 

-11.000 Ft-ot évzáróra (a gyerekeknek írószerre, ballagók tarisznyájába útravalók, SZMK-szülők munkájának 

megköszönésére), 

-7.000 Ft-ot  kirándulásra ( a Mesemúzeum belépő jegyének árára) költöttek el. 

Az óvodások részét Menczel Dóra óvó nénivel egyeztetve a következő nevelési év kezdetére, azaz őszre tettük félre. 

 

Az augusztus 6-ai szállítás alkalmával 12.600 Ft-ot kaptunk a dobozokért. 

 

A következő szállítás időpontja előreláthatóan: augusztus 27. 

                                                                    

 

  Tisztelettel: 

 Lestár Tamara és Kigyósi Krisztián 
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Autóbusz menetrend 

Kunbaracs Postától Kecskemétre, 52-esen: 

 

04:16(N); 05:26(T); 05:46(I); 06:01(O); 06:16(K); 07:36(N); 08:42(L); 14:31(I); 15:11(I); 

18:06(M); 19:56(P); 20:26(U); 20:31(W,I) 

 

Kunbaracs Postától Kecskemétre, Hetényegyházán át: 

 

09:01(V); 11:31(N); 12:16(L); 16:36(M) 

 

Kecskemétről Kunbaracsra: 

 

05:30(M); 06:40(M); 06:45(L); 10:05(N); 11:00; 13:30(V); 14:10(I,O,T); 14:50(U); 15:10(P); 

15:40(N); 16:15(M); 17:00; 18:35(15); 19:00(O,U,15,P); 22:40(M,L) 

 

 

Az adatok tájékoztató jellegűek. Forrás: www.menetrendek.hu 

 

Közlekedési jelzések magyarázata: 

15 : a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon (vasárnap 

I : iskolai előadási napokon                                                                                                                             

K: szabadnapok kivételével naponta          

 L: munkanapokon, valamint a munkanapot követő napon a Mercedes-gyár menetrendje szerint       

M : munkanapokon (hétfőtől péntekig) 

N : munkaszüneti napok kivételével naponta 

O : szabadnapokon 

(szombaton)                                                                                                                          

P:  hétfői munkanapokon 

T : tanszünetben munkanapokon                                                                                                                       

U: hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint  a munkanapot megelőző munkaszüneti 

na-

pon                                                                                                                                                                  

      

V : munkaszüneti napokon (vasárnap)                                                                                                               

W: hetek első munkanapját megelőző napok kivételével munkaszüneti napokon 
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Eladó a néhai Horváth Zoltán Kunbaracs József A. u. 4 szám 

alatti lakása 

Érdeklődni lehet telefonon fiánál, ifj. Horváth Zoltánnál: 

 

06-30/659-8687 
 

Ár: Személyesen 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 
Megjelenik kéthavonta. Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Egri Hajnalka 
Munkatársak:  Lőrincz Edit Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. 
E-mail: e.hajni80@gmail.com Készült 240 példányban 

Elhunyt: 

Plutzer Kálmánné 2016. 05. 10. 

 

Horváth Istvánné 2016. 07. 12. 

 

Hirmann László 2016. 08. 05. 

 

 

 

Anyakönyvi 

 

hírek 
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A KUN LÁSZLÓ GIMNÁZIUM  

LAJOSMIZSEI TAGINTÉZMÉNYE 

FELVÉTELT HIRDET 

a 2016/2017-es tanévre 

esti gimnáziumi képzésre 

Esti tagozatra azok jelentkezését várjuk: 

 

 

 

Akik már betöltötték a tankötelezettség korhatárát (16 év), legalább 8 osztályos általános iskolai végzettséggel 

rendelkeznek és nem tudják vállalni a mindennapos iskolába járást. 

Előképzettségtől függően az iskola akár 1-2 év alatt is elvégezhető! 

Az oktatás hetente két alkalommal esti tagozaton délután 

15.00 és 20.00-óra közötti időben történik. 

A képzés tandíjmentes! 

A jelentkezőknek csak egyszeri iskolafenntartási-hozzájárulást kell fizetni. 

 

A beiratkozás helye és ideje:  

A Fekete István Általános Iskola épületében (Lajosmizse, Szabadság tér 13.) 

2016.08.25-én és 26-án 09.00-16.00 

2016.08.29-én 08.00-18.00 

2016.08.30-án és 31-én 09.00-16.00 

További információ kérhető még: Tamás Andrásné 06-30/685-4845 

Házasságot kötött: 

 

Márkus Balázs és Márkus- Plattner Anita 2016. 07. 30 

Született: 

Hegedűs Izabella Tímea 2016. 06 06. Édesanyja: Jobbágy Tímea 

 

Németh Jázmin 2016. 07. 06  Édesanyja: Káldi Szandra 


