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A XX. Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításon, a 
Hírös Hét keretén belül 
Kunbaracs ismét színvonalas 
kiállítással készült, ami a 
fesztivál 9 napja alatt volt 
megtekinthető, augusztus 19-
27 között. A település bemu-
tatkozó napja augusztus 25-
én (pénteken) volt.  
 
A község az alábbi anyagok-
kal képviseltette magát a kiál-
lításon: 
Homokgyöngye Kertészet: 
egynyári virágok, zöldségfé-
lék, szamócalekvár 
Kenderesi Ilona: szárított 
gyógy-, és fűszernövények 
Hegedűs László: pásztortár-
gyak és lószerszámok 
Deli Ferenc: őszirózsa, dísz-
tök, díszkukorica 
Farkas-Egri Hajnalka: 
gyöngyékszerek, horgolások. 
A bemutatkozó nap kóstolta-
tásán a Homokgyöngye Ker-
tészet főtt kukoricájával, vala-
mint Simon Pálné tehéntejből 
készült kézműves sajtjaival 
kedveskedtek a kiállítás iránt 
érdeklődők  számára. 
A III. Aranyhomok Térségi 
Lekvárverseny díjazottjai kö-
zött, "vegyes gyümölcs lekvá-
rok" kategóriában II. helye-
zett lett Lőrincz Edit málna-
lekvár ribizlivel készítménye. 

"Különleges, kreatív lekvá-
rok" kategóriában Horváth 
Noémi gyömbéres-levendulás 
szilvalekvárja szintén II. he-
lyezést ért el. 
A rendezvény zárásaként, a 
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal, különdíjával 
értékelte Kunbaracs község 
aktív részvételét hagyomá-
nyai bemutatásában, ápolásá-
ban. A pontos indoklás így 
hangzott: 
"A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kunbaracs köz-
ségnek ítéli oda különdíját: a 
800 éves múlttal rendelkező, 
jelenleg mintegy 600 lelkes 
település főtéri kiállítása hűen 
tükrözi hagyományait, egy-
ben bemutatja a jelenkor helyi 

mestereinek munkáit. A zsűri-
nek az a Hegedűs László 
pásztortárgy és lószerszám 
készítő mutatta be a telepü-
lést, aki az első Térségi Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Ki-
állítás idején még csak eg 
éves volt, de ma már kéz-
ügyességével, hagyományőr-
ző munkájával szerez hírne-
vet szülőfalujának. Ez külö-
nösen nagyra értékelendő!" 
A díjat átadta: Madari Örs, a 
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal, Agrár- és Vi-
dékfejlesztést Támogató Fő-
osztályának főosztályvezető-
je. 

Gondos Máté 

Kunbaracs ismét képviseltette magát a Hírös Héten 



3.2.1-16-os pályázat keretén 
belül, megközelítőleg 31 millió 
forintra adtuk be pályázatunkat. 
Az összeg az óvoda teljes körű 
energetikai felújítására kerülne 
felhasználásra. 
Amibe többek között beletarto-
zik a hőszigetelés kiépítése, 
nyílászárók, radiátorok cseréje, 
illetve napkollektor, valamint 
hőszivattyú telepítése sok más 
egyéb mellett. A pályázat 
100%-os pénzbeli támogatottsá-
gú és önerő mentes. Reményke-
dünk a pozitív elbírálásban.  

A Földművelésügyi Minisztéri-
um „A tanyák, valamint a ta-
nyás térség megőrzését és fej-
lesztését célzó települési és tér-
ségi fejlesztések támogatására” 
című kiírására két pályázatot 
nyújtottunk be: 
 
Tanyagondnoki szolgáltatások 
fejlesztésére, valamint a Sziget-
üzemű külterületi közvilágítás 
kialakítása tanyákra vezető be-
kötőutak kereszteződésénél és 
tanyasi buszmegállóban. 
 

Iskolakezdési  támogatás  
Önkormányzatunk 54 rászoruló 
gyermek szüleinek ad rendkívü-
li iskola kezdési támogatást, 
15.000 Ft/fő értékben. Remé-
nyeink szerint ezzel az összeg-
gel hatékonyan tudunk segíteni 
az alapvető taneszközök és más 
egyéb ezzel kapcsolatos dolog 
megvásárlásában. 
 

Pályázatok 
2017 augusztusában  Önkor-
mányzati Épületek Energetikai 
Korszerűsítése néven, a Top 

gréderezésben nyújtott segítsé-
gükért. Megköszönjök Varga 
Sándor úrnak, azt, hogy a kert-
ápoló brigádjával a júniusi csa-
ládi pünkösdi napunk előtt szin-
te az egész faluban elvégezte a 
fűnyírást. Nemkülönben Urbán 
János úrnak, hogy a temető út 
mellett a fűkaszáló gépével a 
karbantartást elvégezte. Vala-
mint köszönjük Hegedűs Lász-
lónak, a kertészetben elvégzett 
gépi munka segítségét.  

Köszönetnyilvánítás 
 

Kunbaracs Község Önkormány-
zata szeretné köszönetét kife-
jezni azoknak a gazdáknak, 
akik a tavaszi, külterületi utak 
javításában, karbantartásában 
segédkeztek. Külön köszöne-
tünket fejezzük ki: Márkus Ba-
lázsnak, Plattner János Mihály-
nak, Plattner Jánosnak, Fehér 
Istvánnak, Szabó Istvánnak, 
Landauer Dánielnek a 

 
Utak karbantartása 

 

Külön köszönetünket fejezzük 
ki: 
Márkus Balázsnak, Plattner Já-
nos Mihálynak, Plattner János-
nak, Fehér Istvánnak, Szabó 
Istvánnak, Landauer Dánielnek 
a gréderezésben nyújtott segít-
ségükért. 

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k  
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Külterületi térfigyelő kamera rendszer épült a faluban 

Kunbaracs Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott 
be a a TP-1-2016. Kódszámú 
az FM 2016. évi a tanyák vala-
mint a tanyás térségek megőr-
zése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejleszté-
sek támogatására című pályá-
zat keretében. 
 
A fejlesztés megnevezése 
Kunbaracs külterületi térfigye-
lő rendszer volt. Az önkor-
mányzat a pályázatot megnyer-
te, aminek keretén belül 10% 
önerő mellett, 4.409 656 millió 

Ft támogatást nyert el a köz-
ség. 
 
A 4 oszlopra rögzített térfi-
gyelő kamera rendszer április 
végén került kihelyezésre. 
 
Kunbaracs Község Önkor-
mányzata szeretné köszönetét 
kifejezni Lázár Tamás alpol-
gármester úrnak, illetve a 
Kunbaracsi Polgárőr Egyesü-
letnek a kiépítéssel kapcsola-
tos koordinációs munkákban 
nyújtott segítségükért, illetve 
Németh Norbert vállalkozó-

nak az oszlopok elhozatalában 
és felállításában nyújtott segít-
ségéért. 
 
Szintén köszönjük a külterületi, 
uniós és helyi gazdáknak, lako-
soknak a 10%-os önerőhöz va-
ló anyagi hozzájárulásukat, il-
letve azt, hogy a kamerák mű-
ködtetéséhez az energiaellátást 
biztosítják. Valamint mindazok 
segítségét, akik a telepítés 
munkálataiban segédkeztek.  



A  H o m o k g y ö n g y e  K e r t é s z e t  k í n á l a t a  
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Vöröshagyma:   150 Ft/kg 
Lilahagyma:   250 Ft/kg 
Paradicsom:   200 Ft/kg 
TV paprika:   200 Ft/kg 
Lecsópaprika:   100 Ft/kg 
Sárgarépa:   200 Ft/kg 
Zöldség:    400 Ft/kg 
Burgonya:   90 Ft/kg 

HELYSZÍN: KUNBARACSI FALUHÁZ NAGYTERME 
IDŐPONT: SZEPTEMBER 13. 13:30-15:00 
KÉRÜNK MINDEN VÉRADÓT, HOGY HOZZA MAGÁVAL SZEMÉLYI IGAZOL-

VÁNYÁT, TAJ– ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁT! 

F E L H Í V Á S !  
 

Vásároljon Ön is Koronás Cukrot, vágja 
ki a termék csomagolásának elejéről a logót 
a termék nevével együtt!  
Ez után nincs más teendő, mint behozni az 
óvodába a kivágott logót, és megadni a ne-
vét, címét, hogy ha Ön kisorsolásra kerül 
az egyéni díjazásban, azonnal tudjuk értesí-
teni. 
A nyereményből a gyermekeknek szeret-
nénk fejlesztő eszközöket és játékokat vá-
sárolni, a csoportszoba bútorzatát lecserél-
ni, valamint az óvoda udvarát felújítani. 
 

SEGÍTSE ÖN IS 
GYERMEKE ÓVODÁJÁT! 

 

A játék 2017. szeptember 4 - november 10 
között tart.  
Sorsolás 2017. november 23. 
További részletek: 
www.koronascukorovi.hu 

Segítségére feltétlenül számítunk!  
Az óvoda Dolgozói 

 

A  J Á T É K B A N  R É S Z T  V E V Ő  
T E R M É K E K  

 

Koronás Kristálycukor 1kg 
Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor 1kg 
Koronás Aranybarna Cukor 500 g 
Koronás Befőzőcukor 2:1 500 g 
Koronás Befőzőcukor 3:1 500 g 
Koronás Hókristály Kockacukor 500 g 
Koronás Aranybarna Kockacukor 500 g 
Koronás Kandiscukor 500 g 
Koronás Nád Kockacukor 500 g 
Koronás Nád Kristálycukor 500 g 
Koronás Porcukor 500 g 
Koronás Bio Kristálycukor 500 g 
Koronás Jégcukor 250 g 

GYŰJTSÜNK EGYÜTT A 
KUNBARACSI ÓVODA JAVÁRA! 
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Kunbaracs Község Önkormányzata 
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2017. szeptember 9-én, szombaton   
megrendezendő 

 
 

H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő 
S Z Ü R E T I M U L A T S Á G R A 

 

 

  Program: 
13.00 Szüreti felvonulás indul a Sportpályáról: - felvonulás a Damjanich - Kossuth - 

Kölcsey– Dózsa György - 

Templom - Kossuth - Kölcsey utcák útvonalán. 

15.30 A szüreti felvonulók fogadása a Faluház mellett, 

Fogatszépségverseny eredményhirdetése 

16.00 Lovasok, fogatosok, vendégek étkezése folyamatos, menü: sertéssültek, birkapör-
költ, zúzapörkölt körettel és savanyú uborkával 

16.30 Újszülöttek „Kunbaracsi polgárrá” fogadása 

17.00 Lóca együttes 

17.30 Kereki Nótások műsora 

17.45  

18.15 

Bócsai citerazenekar műsora  

Arcok táncstúdió (Kispest) 

20.00 

20:30 

Tombola – fődíj:egy póni csikó 

 Szüreti bál a Művelődési Házban 

12 órá-
tól-

egész 
délután 

 Kézművesek és árusok mutatják be portékáikat, amelyeket a helyszínen meg is 
lehet vásárolni. Szüreti tányérok kaphatók 1200 Ft/db áron, amely egy tál ételt is 
magában foglal. A vásárlásra elővételben is van lehetőség. 

Tombola felajánlást szívesen 
fogadunk, mellyel Ön is 

támogathatja rendezvényünket! 



téri közösségi hely. A szaletlit 
egy 5 fős brigád, a helyi igé-
nyeknek megfelelően építette 
fel. Burkolata helyben készült 
térkövekkel lett kirakva. A léte-
sítmény alkalmas baráti, csalá-

A Járási Start Minta program 
keretén belül, a Munkaügyi 
Központ helyi sajátosságra épü-
lő közfoglalkoztatási program 
támogatásával valósult meg a 
két 35 m2 alapterületű szabad-

di, és közösségi alkalmak meg-
rendezésére, valamint egyéb 
rendezvények lebonyolítására. 
A közeljövőben sportprogra-
mok is helyet kapnak benne, 
hisz az egyik építmény alá 
pingpong asztal kerül kihelye-
zésre. Továbbá ide kerül majd a 
falu kemencéje, amit a közeljö-
vőben kiírásra kerülő Leader 
pályázati forrásokból kívánunk 
megvalósítani. A szaletli szep-
tember 9-én (szombaton), a 
Kunbaracsi Hagyományőrző 
Szüreti Mulatságon kerül át-
adásra. Kunbaracs Község Ön-
kormányzata köszönetét fejezi 
ki Hirmann Lászlónak az ács-
munkában nyújtott segítségéért. 
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F E L H Í V Á S !  
 

FELHÍVJUK AZON KUNBARACSI LAKOSOK FIGYELMÉT, AKIK A HERÉDI ÚTRA, ILLETVE A FA-

LU MÁS PONTJAIRA HORDJÁK A SZEMETÜKET, ILLETVE SZEMETELNEK, HOGY A FALU ÖSSZ-

KÉPÉRE VALÓ TEKINTETTEL LEGYENEK IGÉNYESEBBEK KÖRNYEZETÜKRE, ILLETVE LEGYE-

NEK FIGYELEMMEL A KÖZSÉGBEN LAKÓ TÖBBI LAKOSRA. KÉRJÜK ŐKET, HOGY A TOVÁBBI-

AKBAN A SZEMÉTTÁROLÓKAT HASZNÁLJÁK ERRE A CÉLRA. 

Szaletlivel gazdagodott a község  

Héjja János a Mc Donald's kecskeméti terüle-
ti igazgatója jóvoltából, Németh Norbert vál-
lalkozó hathatós közreműködésével, kis tele-
pülésünkre került ajándékként az Izsáki úti 
McDonald's elől leszerelt műanyag játék-
rendszer. A műszaki bevizsgálást követően 
rövidesen felszerelésre kerül a több millió 
forint értékű játékrendszer az óvoda udvarán. 

Újabb játékok a kunbaracsi óvodában 
GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 

 

A gazdálkodási naplókészítés időszaka elkezdődött! 
 

- Gázolaj jövedéki adó visszaigénylése egész évben 
folyamatosan  
- Gazdálkodási napló készítése (tárgyévi vezetéssel) 
- Nitrát adatszolgáltatás 
- WEB GN (THÉT, NATURA 2000, AKG-S területek-
re) napló készítése 
- Tanyafejlesztési pályázat: várhatóan 2017 második 
félév 
- Földhivatali ügyintézés 

Sági Márk 
agrár-szaktanácsadó 

 

Időpont egyeztetés: 70/944-1493 



KUNBARACSI HÍRMONDÓ 
 Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Kenderesi Ilona. Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, 
Gondos Máté Lektorálta: Lőrincz Edit Szerkesztőség: Kunbaracs Községi Teleház, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. 
E-mail: kunbaracs@konyvtar.hu 
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A p l é b á n i a  h í r e i  

Ezen a nyáron Földi Tibor Atya 
helyett Bíró Csaba tartott minden 
vasárnap liturgiát a kunbaracsi és a 
ménteleki plébánián. Bízunk ben-
ne, hogy szeptemberben már Tibor 
Atya tartja a miséket. 
 

Az atya minden más plébániai te-
endőt (temetés, keresztelés, eske-
tés) ellát megegyezés alapján. Kér-
jük a kedves híveket, hogy az egy-
házadók mielőbbi befizetésével 
támogassák közösségünket.  

Anyakönyvi  hírek 
Házasságot  kötöt t    
Kalocsa Dániel István és Ilonka Zsófia – 2017.07.11.                                                      . 
Tomus Flórián Benjámin és Simon Erika – 2017.08.16.  
 

Születe tt   
Kratochil Kira – 2017.06.08. 
Hegedűs Szintia – 2017.06.23. 
Csorvási Dóra – 2017.07.04. 
Kalocsa Hugó – 2017.08.04.  

Elhunyt  
 
Hegedűs János Mátyás – 1935 
Bognár József – 1924 
Váczi Györgyné Madarász Anna - 1936 
Taskó Györgyné Kislőrinc Erzsébet - 1941 

E l é r h e t ő s é g e i n k  
 

 Földi Tibor, plébános:    Hunyadfi Anikó, gondnok: 
  06 30 662 4408     06 30 422 7619 

E m l é k m i s e  a  Te m p l o m d o m b o n  

Immár XIII. alkalommal, került 
megrendezésre a Templomdom-
bon, az Őseink-elődeink tisztele-
tére megtartott emlékmise, és az 
azt követő tarisznyás vendégség. 
 

A Szentmisét a Rómában tanító 
dr. Tóth Csaba atya celebrálta. A 
nagy meleg ellenére sokan tették 
tiszteletüket a szertartáson, vala-
mint sokféle elemózsiát hoztak a 
helyszínre, amit a vendégek a 

szentmisét követően jó kedéllyel 
fogyasztottak el a közeli fák ár-
nyékában. 
 

Köszönjük a Beliczai családnak 
áldozatos munkáját a rendezvény 
évenkénti lebonyolításában, illet-
ve Sutus Józsefnek és családjának 
a sok felajánlott napraforgó virá-
got, amit a díszítéshez használ-
tunk fel. 

Kunbaracsi Plébánia 

P á l y á z a t i  f e l h í v á s  

O t t h o n  m e l e g e  p r o g r a m  
 

Százezreket spórolhat a konvek-
tor cserével 
 

Hazánkban a becslések szerint 
közel 3 millió gázkonvektor üze-
mel, amelyek nagy része elavult, 
gazdaságtalan működéssel bír. 
Cseréjükre energiahatékonyságból 
és leginkább biztonsági okokból 
van szükség. 
 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet, konvektor2017.nfsi.hu 
portálján már megtalálható a pá-

lyázati felhívás, amely 80 százalé-
kos támogatás mellett, konvekto-
ronként, cserére maximum 120 
ezer forintot, több konvektor cse-
rére pedig maximum 500 ezer fo-
rint vissza nem térítendő támoga-
tást tud biztosítani a pályázóknak. 
 

Az Otthon melege program fűtés-
korszerűsítési alprogramjában 
szeptember 21-étől lehet beadni a 
pályázatot gázkonvektorok cseré-
jére, amelyre a nagy igény miatt 
már előre érdemes felkészülni. 
 

A pályázatról a weboldalon, vala-
mint az alábbi elérhetőségeken 
lehet bővebb információt szerezni: 
 

E-mail: konvektor2017@nfsi.hu 
Telefonos ügyfélszolgálat: 
 

Ügyfélszolgálati idő: 
Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Pén-
tek: 8:00-14:00 
Telefonszámok: 
+36 70 945 4294 
+36 70 945 4250 
+36 70 945 6542 
+36 30 891 8819 


