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Életünk megtervezése és céljaink 
meghatározása kulcsfontosságú 
szerepet játszik abban, hogy bol-
dogok legyünk. Az életünk meg-
tervezése egy vízió az ideális jövő-
höz, ami megmutatja a szükséges 

lépéseket, hogy hogyan jussunk el 
odáig. Egy folyamat, ami választ 
ad három nagy kérdésre: Hol va-
gyunk most az életben? Hol sze-
retnénk lenni a jövőben? Mire 
kell a jelenben fokuszálni ahhoz, 

hogy a jövőben ott legyünk, ahol 
lenni akarunk? Rideg Lászlóval, 
a Megyei Közgyűlés Elnökével 
beszélgettünk.

Folytatás a 3. oldalon

Kossuth-díjat kapott Cseke 
Péter, a Kecskeméti Katona 
József Nemzeti Színház di-
rektora; dr. Mák Kornélnak 
és dr. Fáy Tamásnénak Ma-
gyar Arany Érdemkeresztet 
adományoztak. Záporoztak 
az elismerések Bács-Kiskun 
megyében a nemzeti ünne-
pen. Több megyei kötődésű 
művész és szakember is a 
kitüntetettek között van.

Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke március 15. alkal-
mából kitüntetéseket adományo-
zott. Kossuth-díjat kapott Cseke 
Péter, Jászai Mari- és Nádasdy 
Kálmán-díjas színművész, rende-
ző, érdemes művész, a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház 
direktora.  

Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést ado-
mányozott Drucker Péternek, a 
Kecskeméti Katona József Nemze-
ti Színház vezető karmesterének; 
Magyar Évának, a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház 
színművészének példaértékű mű-
vészi munkájáért; Szemenyei 
Jánosnak, a Kecskeméti Katona 

József Nemzeti Színház színmű-
vészének drámai és táncos-ko-
mikus színművészi munkája elis-
meréseként; dr. Mák Kornélnak, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése alelnökének, 
a Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság elnökségi 
tagjának a Kárpát-medencei ma-
gyarság megmaradása, valamint 
a keresztény értékek képvisele-
te mellett elkötelezett munkája 
elismeréseként; dr. Fáy Tamás-
nénak, az Ölelő Kéz Ápolási és 
Hospice Alapítvány kuratóriumi 
titkárának az egészségügy terüle-
tén végzett több évtizedes, magas 
színvonalú ápolásvezetői munkája 
elismeréseként.

Folytatás a 3. oldalon

Elismerések hullottak
a megyeiekre

Bács-Kiskun megye társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló komplex helyi programja az egyik 
legátfogóbb városrehabilitácós pályázati lehetőség. 

Hat város – Kiskunfélegyháza, Kis kunhalas, Kiskőrös, Kalocsa, 
Jánoshalma és Kiskunmajsa – nyújt be pályázatot, amely támo-
gatja azokat a fejlesztési elképzeléseket, beruházásokat, az olyan 
közösségépítő rendezvényeket, programokat, amelyek a hátrá-
nyos helyzetű szegregátumokban élőket célozzák meg azzal a 
szándékkal, hogy aktivizálják őket. A nagy volumenű projekt 
célja ezzel párhuzamosan egy támogató, együttműködő és elfo-
gadó közeg kialakítása, illetve a társadalmi szemlélet formálása.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
újabb fordulója kezdődik a megye hat nagyvárosában, ahol a 
leszakadó és a leszakadással veszélyeztetett városi területeken 
élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érde-
kében dolgoznak majd a szakemberek.

Folytatás a 3. oldalon

„Talpra Magyar”

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat alelnöke

A Bács-Kiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság 2021. március 10-én 
ülésezett első alkalommal. A testület – a tisztségviselők megválasz-
tását követően – rögzítette az emlékév(ek) ügyrendjét, működési sza-
bályzatát és megvalósítási folyamatait, továbbá felkérte partnereit a 
korábban benyújtott projektjavaslatuk részletes szakmai és financiális 
tervének kidolgozására. Folytatás a 3. oldalon
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Az iparterület-fejlesztési 
projekthez és a kezdő vállal-
kozásoknak helyet biztosító 
inkubátorház megvalósí-
tásához is megérkezett az 
igényelt kormányzati több-
lettámogatás Kalocsa Város 
Önkormányzatához.

A támogató nyilatkozatok birto-
kában február elején – a Foktői úti 
laktanya területéből kiszakított, 
ipari célú felhasználásra átminő-
sített területen – elkezdődött a Va-
gyonhasznosítási Kft.-nek a  város 
parkgondozó egységével közös 
helyet adó iparterület fejlesztése. A 
beruházás a szükséges infrastruk-
túra kiépítését és a korábban kato-

nai használatú csarnokok felújítá-
sát tartalmazza. 

A területen ugyancsak február 
elején kezdődött az  inkubátorház 
építése, hogy az induló cégeket te-
lephellyel segítsék, ezzel ösztönöz-
ve őket a helyben maradásra.

Dr. Filvig Géza polgármes-
ter a  beruházásokról szólva ki-
fejtette: a  többlettámogatások 
megérkezésével Kalocsa összes, 
korábban pénzügyi okokból ké-
sedelmet szenvedett, a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Te-
rületi Operatív Program (TOP) 
pályázatán sikeresen szereplő 
nagyberuházása a  megvalósulás 
útjára lépett, és év végére, jövő év 
elejére befejeződhet. 

Zs. F.

GAZDASÁG

A liechtensteini vállalat 120 or-
szágban van jelen, jelentős siker, 
hogy Magyarországot választot-
ta új gyára helyszínéül. A HILTI 
az  egyik első külföldi vállalat volt 
Magyarországon, amely még a 
rendszerváltozás előtt beruházást 
hajtott végre Kecskeméten.

Szijjártó Péter külügyminisz-
ter hangsúlyozta, hogy minden 

eddiginél élesebb a  verseny a vi-
lágban a beruházásokért. Mint el-
mondta, ennek a versenynek Ma-
gyarország az  egyik legnagyobb 
nyertese, és a  HILTI beruházása 
hosszú távra megalapozza a nem-
zetközi versenyképességet. A vál-
lalat a magyar gépipar egyik fontos 
tagja. Jelentős szerepe volt abban, 
hogy 2019-ben a gépipar 11 száza-

lékkal nőtt Magyarországon, és ezt 
a szintet tavaly is tartotta. Az ága-
zat november végéig 16  ezer  mil-
liárd forintos termelési értéket 
állított elő, ami szinte megegyezik 
az  előző év azonos időszakáéval. 
A magyar gépipar termelési értékét 
tehát nem csökkentette érdemben 
a világjárvány, és ez a  gépiparban 
érintett cégek beruházásai nélkül 
nem így történt volna – fejtette ki 
Szijjártó Péter.

Takács Gyula, a HILTI Szer-
szám Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta: a multinacionális vállalat 
termékeivel főként az építőiparban 
dolgozóknak kínál professzioná-
lis, rendszerszintű megoldásokat. 
A HILTI-nek nyolc gyára van vi-
lágszerte; a kecskemétiben 12 ezer 
négyzetméteren több mint három-
ezer terméket állítanak elő, és 300-
nál több szakembert foglalkoztat-
nak.

Az új telephelyen a  szerszám-
gyártást kiegészíti a  nagy teljesít-
ményű professzionális rendszerek 
szerelése, majd várhatóan a  rend-
szerek alkatrészeinek gyártása.

Vincze József

Elkezdődtek az iparterület-fejlesztési
projektek Kalocsán

Az M9-es gyorsforgalmi út 
nyomvonaláról egyeztetett 
a közelmúltban Somogy, Tol-
na, Baranya és Bács-Kiskun 
megye képviselőivel Mosó-
czi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkára Szekszárdon.

Mosóczi László a  megbeszélés 
után elmondta: a kormány elkezd-
te a  gyorsforgalmi úthálózat ki-
egészítését gyűrű irányú elemek-
kel, ennek egyik része az M9-es 
út, a „külső gyűrű”. Az államtitkár 
arról is tájékoztatott, hogy 
elkezdték a szekszárdi Szent 
László hídhoz kapcsolódó, 51-es 
úttól az  54-es és 53-as útig tartó 
szakasz előkészítését.

 – Még ebben az évben elindul 
az  M9-es gyorsforgalmi út 51. és 
53. számú főút közti szakaszok 
ütemezése, mely Kiskunhalastól 
délnyugatra, Kisszállás irányából 

Jánoshalma és Kunfehértó között 
Nemesnádudvar irányába, a  már 
meglévő M9-es szakaszba csatla-
kozik. Emellett szeretnénk elérni, 
hogy nyugati irányba Szekszárd–
Dombóvár–Kaposvár vonalon, 
délkeleti irányba Szeged–Röszke 
vonalon bővüljön tovább a nyom-
vonal, hogy hosszú távon teret 
adjunk egy délkelet–nyugati ösz-
szekötő gyorsforgalmi út megvaló-
sításának. Megállapodtunk abban 
is, hogy az épülő mohácsi hídhoz 
csatlakozva, a csátaljai bekötési 
ponttól a  meglévő négy számje-
gyű utak továbbfejlesztésével — a   
Csát alja–Gara–Bácsborsód–Bács-
bokod–Tataháza vonalon — ösz-
szeköti Bács-Kiskun déli térségét 
a  mohácsi híddal. Az  útfejlesztés 
nagy lendületet adhat a  helyi 
gazdaság szereplőinek, és új be-
ruházásokat is hozhat a  térségbe 
– közölte a tanácskozást követően 
Bányai Gábor, a kiskunhalasi tér-
ség országgyűlési képviselője.

F. E.

Változóan hatott a gazdasági 
élet szereplőire a pandémia 
a kiskunfélegyházi térségben is. 

Termelési tervének 80 százalékát 
teljesítette a múlt évben az építőipa-
ri fővállalkozásként tevékenykedő 
ELŐ-SZER Kft. A  járványhelyzet 
negatív hatásait átszervezésekkel, 
az alvállalkozók bevonásának csök-
kentésével, munkaszervezéssel sike-
rült úgy áthidalni, hogy senkit nem 
kellett elbocsátani, sem csökken-
tett munkaidőben foglalkoztatni – 
mondta Seres József ügyvezető. 

Az Integrál Zrt. kiskereskedelmi 
lánca elviselte, de a baromfi-feldol-
gozó üzem komoly veszteségekkel 
zárta az elmúlt évet – tudtuk meg 
dr. Horváth Sándor elnök-vezér-
igazgatótól. Mint kifejtette, hízott-

liba- és vágókacsa-termelésük 
70  százalékát exportálják, ennek 
a piacnak a kiesése nagy árbevétel-
hiányt jelentett. A nehézségek elle-
nére a  dolgozókat megtartották, és 
ehhez igénybe vették a kormány ál-
tal nyújtott támogatásokat is. A tár-
saság tavalyi eredményeit a  vírus-
helyzeten kívül a madárinfluenza is 
csökkentette. A  pénzügyi stabilitás 
megteremtésére év végén a  tagok 
segítségével 120  millió forinttal 
emelték jegyzett tőkéjüket.  

A nemzetközi és a  belföldi tu-
rizmus teljes megszűnése érzéke-
nyen érintette a  személyszállítással 
foglalkozó cégeket, közöttük a fél-
egyházi Szalai-Busz Kft.-t is. Dr. 
Szalai Zsolt ügyvezető tájékozta-
tása szerint a pandémia idején ko-
rábbi tevékenységi körükből csak 

a szerződéses jára-
tok maradtak meg, 
ami a bevételük mintegy 50 százalé-
kos visszaesését jelenti. Ennek elle-
nére a  költségek optimalizálásával, 
állami támogatások segítségével és 
a munkakörök átszervezésével sike-
rült munkatársaik nagy részét meg-
tartaniuk. A  helyzet számottevően 
javulhat, ha megnyitják a határokat, 
és felpörög a nemzetközi turizmus. 

Nem hozott visszaesést az acél-
termékeket gyártó Torus Kft.-nél 
az elmúlt év. Ahogy Molnár László 
ügyvezető kérdésünkre fogalmazott, 
2020 nem volt rosszabb év, mint az 
előző. Szerencsésnek mondhatják 
magukat, mert nem kényszerültek 
semmilyen megszorító intézkedés-
re, és állami segítséget sem kellett 
igénybe venniük. Tóth Tímea

Újraindulna a gazdaság

Megyei ösztöndíj újratöltve
A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat kiemelten 
fontosnak tartja a térsé-
günkben élő fiatalokat 
anyagi támogatással is 
segíteni, hogy befejezzék 
tanulmányaikat, sikeresen 
elhelyezkedjenek megyénk-
ben, és az általuk kitűzött 
célok valóra váljanak.

A megyei önkormányzat 2018-
ban indította el a  „Bács-Kiskun-
ban itthon vagy!” elnevezésű 
ösztöndíjprogramot, amelynek 
keretében a  szakmát tanuló 
diákokat támogatta. A  prog-
ram 2021 első felében véget 
ér, látva azonban, hogy több 
mint 500 diáknak tudtunk 
segíteni a  programnak kö-
szönhetően tanulmánya-
ik elvégzésében, 2021-től 
a  helyi vállalkozásokkal és 
önkormányzatokkal együtt-
működve folytatjuk a  munkát 
MEGYEI ÖSZTÖNDÍJ néven. 
A  program finanszírozási alapját 
az önkormányzatok és vállalkozók 
befizetése teszi ki.

A sikeres pályázók 5 hónapon 

keresztül akár havi 30 000 forint-
ban részesülhetnek. 

A programra tizenkét fiatal 
jelentkezett. Közülük választják 
majd ki azokat, akik megfelelnek 
a  pályázati feltételeknek, és akik 
többek között azt is vállalják, hogy 

tanulmányaikat 
k ö v e t ő e n 
legalább 5  hó-
napig a megyé-
ben dolgoznak.
 

V. K.

Az M9-es gyorsforgalmi 
útról egyeztettek

•
Kiskunfélegyháza

•     Kalocsa

Fotó: Szilágyi Pál FerencFotó: Szilágyi Pál Ferenc

Hétmilliárdos HILTI-beruházás
valósul meg Kecskeméten

A liechtensteini vállalat úgy döntött, hogy új gyárat hoz létre 
Kecskeméten, ami 73 új munkahelyet jelent majd a városban. 
A gépipari vállalat 7,2 milliárd forintos beruházásához a kor-
mány 1,1 milliárd forint támogatást biztosít.

  •
Kecskemét
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Együttműködni, közösen gondolkodni a jövőről

Elismerések hullottak
a megyeiekre ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜLT 

TOMPÁN 
Egy igazán szép, új épülettel 
gyarapodott Tompa városa. 
Az új bölcsődében 20 gyermek-
nek nyújtanak olyan egyedülálló 
nevelési körülményeket, ame-
lyek elősegítik a kicsik testi-lelki 
és intellektuális fejlődését.

Az intézményben, amely 
a Tompai Bokréta Önkormány-
zati Óvodához tartozva műkö-
dik majd, napelemrendszer biz-
tosítja az áramellátást.

A tervezésnél olyan bölcső-
dekultúra kialakítására töreked-
tek, amelyben még több időt 
tudnak szentelni a  gyermekek 
egyéniségének. 

***
ENERGIA TAKARÉKOSABB 
ÉS SZEBB LETT 
A DUNAVECSEI ORVOSI 
RENDELŐ
Régen várt fejlesztés valósult 
meg Dunavecsén, hiszen a  vá-
ros orvosi rendelőjének ener-
getikai korszerűsítésével a  le-
romlott állapotú épület szinte 
új életre kelt. Többek között 
megújult az  intézmény hom-
lokzat-, pince- és födémszige-
telése, a  nyílászárókat kicserél-
ték és a  gépészeti rendszert is 

korszerűsítették. A fejlesztést 
követően nemcsak csökkennek 
az épület üzemeltetési költségei, 
de a felújításoknak köszönhető-
en komfortosabb körülmények 
között láthatják el betegeket is.

***
TÁNCHAGYOMÁNYOK 
HÁZA KISKUNHALASON
Kiskunhalasra mintegy 118 mil-
lió forint támogatás érkezett 
korábban a  Tánchagyományok 
Háza megvalósítására. Az  épü-
let kivitelezése befejeződött, 
már csak az interaktív eszközö-
ket kell beszerezni.

A komplexum méltó helye 
és színtere lesz a  városban sok 
évtizede működő helyi táncmű-
vészeti csoportoknak, amelyek 
nemcsak Kiskunhalason, ha-
nem országszerte és nemzetközi 
szinten is komoly hírnevet hoz-
tak a városnak.

A Házban a tervek szerint 
a halasi táncélet tárgyi emlékeit 
és élő hagyományait, valamint 
örökségét időszaki kiállításokon 
interaktív módon mutatják be.

AKTUÁLIS

TOP-HÍREK

Folytatás a címlapról
Ahogyan azt decemberi lap-

számunkban megírtuk, az Ország-
gyűlés határozatával már hivatalo-
san is kezdetét vette az előkészítő 
munka, amelynek célja Petőfi Sán-
dor születése 200. évfordulójának 
méltó megünneplése, nemzeti köl-
tőnk örökségéről magas színvonalú 
megemlékezés- és kulturális prog-
ramsorozat rendezése.

Az országgyűlési határozatot 
azonban megelőzte a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés 2020. szeptem-
ber 25-én hozott döntése a megyei 
programsorozat megvalósításáról: 
együttműködési megállapodást 
kötött, és megalapította a 28 tagú 
Bács-Kiskun Megyei Petőfi Em-
lékbizottságot.

Az együttműködő partnerek 
célja a nemzettudat, a magyar ösz-
szetartozás és a megyei identitás 
erősítése. Ezeknek megfelelően 
80 projektjavaslatot nyújtottak 
be, amelyek 9 különböző kategó-
riába sorolva és szakágak szerinti 
rendszerezésüket követően kaptak 
szakmai javaslatot – társulással és 
együttműködéssel – a rendkívül 
színvonalas és a 21. századi igé-
nyeknek megfelelő projektelemek 
(pl. hagyományőrzés, diákpályá-
zatok, film, kiadvány, gyalog- és 
kerékpártúrák, kiállítások, diák-
programok, kiállító- és kulturális 
terek felújítása, emlékműállítás, 
koncertek, fesztiválok) megvalósí-
tására, pénzügyi fedezetük megte-
remtésére. H. Cs.

„ITT SZÜLETTEM ÉN, EZEN A TÁJON…”

Elindult a „Talpra Magyar” 
című projekt

Példaértékű felzárkózási 
program indul

Folytatás a címlapról
– A területfejlesztés manapság 

igen gyakran használt, mondhatni 
„divatos” szakkifejezés. Mit jelent 
ez Bács-Kiskun esetében?

– A megyei területfejlesztés 
alapvetően Bács-Kiskun megyei 
folyamatokkal foglalkozik, azok 
kedvező befolyásolására, „fejlesz-
tésére” törekszik. Aktuális ez a 
feladat most is a Megyei Önkor-
mányzat életében, hiszen 2021-
gyel egy új, hétéves pénzügyi cik-
lus indul az Európai Unióban is. 
Ezért a területfejlesztési terveinket 
megújítottok, mely munka során 

kiemelt fontosságú volt a telepü-
lésekről érkező igények feltérké-
pezése. Az ötletgyűjtés során kb. 
1200 projektjavaslat érkezett helyi 
önkormányzatoktól és 200-200 
darab vállalkozói és civil kezde-
ményezés.

– Mi a megyénk víziója?
– Bács-Kiskun megye vízióját 

három hívószó, gondolat köré épí-
tettük fel: él, érték-élmény-egész-
ség, biztonság. Szeretnénk, hogy 
Bács-Kiskun megye egy olyan 
hely legyen 2040-re, amely élő és 
élhető, ahol jó élni és ahová jó ér-
kezni, amely értéket, egészséget és 

élményt nyújt az itt élőknek és az 
ide érkezőknek, valamint amely 
biztonságos otthon, kiszámítható 
gazdasági térség. 

– Mik a legfontosabb célok? 
– A legfontosabb céljaink kö-

zött szerepel, hogy a vidék újra tel-
jen meg élettel, legyenek ott lakók, 
működő szolgáltatások, megfelelő 
minőségű úthálózat. A városaink-
kal kapcsolatban szeretnénk, ha 
fenntartható módon fejlődnének 
és élhetőek maradnának. Egész-
séges együttműködést szeretnénk 
kialakítani a város és a környező 
kistelepülései között, ahol min-

denki megtalálja a maga funkci-
óját. Olyan üzleti környezetet kí-
vánunk kialakítani, ahová megéri 
betelepülni a vállalkozásoknak, 
ahol érdemes vállalkozóvá válni. 
A legfontosabb célkitűzésünk pe-
dig az, hogy az itt élők úgy érez-
zék, egy jó helyre születtek, ezért a 
közösségek fejlődése, a helyi kötő-
dés megerősítése, a munkahelyte-
remtés is mind ott szerepel a célok 
között. 

– Hol tart most a tervezés?
– Javában zajlik most is a 

2021–2027-es időszak területi ter-
vezése. Számos dokumentum már 
elkészült: társadalmi, gazdasági 
és környezeti területi folyamatok 
figyelése, értékelése, a szükséges 
beavatkozások meghatározása, 
valamint a rövid, közép- és hosz-
szú távú átfogó fejlesztési célok, 
koncepciók és intézkedések meg-
határozása, összehangolása a terü-
letfejlesztési program keretében. 
A korábbi időszakhoz hasonlóan 
Bács-Kiskun megye saját támo-
gatással is gazdálkodhat terület-
fejlesztési és településfejlesztési 
feladatai ellátásához, ehhez forrást 
a TOP Plusz elnevezésű operatív 
program biztosít. M. Cs.

Folytatás a címlapról
Magyar Ezüst Érdemkereszt 

polgári tagozata kitüntetést ka-
pott: Matók Szilvia, a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház 
művészeti főtitkára példaértékű 
szakmai tevékenysége elismeré-
seként.

Magyar Bronz Érdemkereszt 
polgári tagozata kitüntetést ka-
pott: Frigyesi Tünde, a Kecskemé-
ti Katona József Nemzeti Színház 
rendezőasszisztense színvonalas 
munkája elismeréseként; Dom-
ján Sándor, a Kecskeméti Katona 
József Nemzeti Színház ügyelője, 
színvonalas munkája elismerése-
ként; Szabó Csaba, a Kecskeméti 
Katona József Nemzeti Színház 
produkciós vezetője magas szín-
vonalú munkája elismeréseként.

Magyarország Kiváló Művé-
sze díjat kapott: Bodolay Géza, 
Jászai Mari-díjas színházi rende-
ző, érdemes művész. Szerednyei 
Béla, Jászai Mari-díjas színmű-
vész, rendező, érdemes művész, 
a Kecskeméti Nemzeti Színház 
művésze, számos előadásának 
szereplője, rendezője.

Magyarország Érdemes Mű-
vésze díjat kapott: Szlávik Ist-
ván, Jászai Mari-díjas díszlet- és 
jelmeztervező.

Magyarország Babérkoszo-
rúja díjat kapott: Bán János, 
Herczeg Ferenc-díjas író, újság-
író, korábban a Petőfi Népe új-
ságírója, 2015 szeptemberétől a 
Kecskeméti Lapok főszerkesztője, 
2016 szeptemberétől a Kecskemé-
ti Televízió ügyvezető igazgatója, 
később ügyvezető főszerkesztője.

A mozgókép területén ki-
fejtett kiemelkedő alkotótevé-

kenysége elismeréseként Balázs 
Béla-díjban részesült Vécsy 
Vera filmgyártásvezető.

Kiemelkedő bábművésze-
ti tevékenysége elismeréseként 
megosztva Blattner Géza-díj-
ban részesült Orosz Klaudia lát-
ványtervező, aki 1985-től többek 
között a kecskeméti Ciróka Báb-
színháznál is tevékenykedett.

Kiemelkedő zeneszerzői, ze-
nei szerkesztői, zenei rendezői, 
hangmérnöki tevékenysége el-
ismeréseként Erkel Ferenc-díj-
ban részesült Szirtes Edina he-
gedűművész, akinek zenésztársai 
között olyan neves művészek 
szerepelnek, mint Presser Gábor, 
Zsédenyi Adrienn, Havasi Balázs, 
a Csík zenekar és Hevesi Tamás.

Kiemelkedő színészi, rende-
zői tevékenysége elismeréseként 
Jászai Mari-díjban részesült 
Mira János díszlettervező, aki 
tagja számos színháznak, köz-
tük a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színháznak is; Szabó K. 
István színházi rendező, aki ko-
rábban a kecskeméti színházban 
is rendezett.

Kiemelkedő színvonalú 
irodalmi tevékenysége elisme-
réseként József Attila-díjban 
részesült Medvigy Endre iroda-
lomkutató, szerkesztő.

Kiemelkedő képzőművésze-
ti tevékenysége elismeréseként 
Munkácsy Mihály-díjban része-
sült Pálfy Gusztáv szobrászmű-
vész, aki 1942-ben született Kis-
kunfélegyházán, majd 1970-ben 
Kecskeméten telepedett le, ahol 
azóta is él és dolgozik.

P. É.

Folytatás a címlapról
Óriási jelentőségű a megvaló-

sítás minden mozzanata, hiszen a 
részt vevő települések személyes 
példamutatással igyekeznek fel-
hívni nemcsak szűkebb környe-
zetük, de a társadalom egészének 
is a figyelmét a perifériára szorult 
rétegek felzárkózásának fontossá-
gára. A fejlesztések, beruházások 
eredményeként javulnak a hátrá-
nyos helyzetben élők életkörülmé-
nyei, hiszen szociális bérlakások 
is épülnek néhány településen. De 
elérhetővé válik számukra min-
den lehetőség a családsegítéstől az 
életvezetési tanácsadáson, egyéni 
fejlesztéseken keresztül, amelyek 

mind az integrációt segítik. A tár-
sadalmi hátrányok kompenzálásá-
ra szociális, oktatási, egészségügyi 
és közbiztonsági programokat is 
beemeltek a megvalósítási ter-
vezetbe. Az együttműködés szép 
példája látható azokon a helyi 
hagyományokat éltető, kultúrát 
bemutató, értéket teremtő közös-
ségi alkalmakon, rendezvényeken, 
táborozásokon, ahol közös élmé-
nyekhez jutnak a településeken 
élők. A városokban a felzárkózta-
tást segítő pályázatok szinte min-
den korosztályt érintenek, ezért a 
generációkat átfogó jótékony hatá-
suk is kiemelkedő. 

 -séva-

A megyei elnök, Rideg László egyeztet a települési polgármesterek-
kel a Kiskunmajsai járásban
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ZÖLD MEGYEHÁZA

Ingyenes kerékpáros-
szervizpont a Megyeházán

Bár olcsó és praktikus megoldás a 
műanyag, vitathatatlan, hogy jelen-
tősen károsítja a környezetet. Július 
elsejétől új időszámítás kezdődik a 
műanyagok elleni harcban, ugyanis 
megváltozik a hulladékgazdálkodás 
szabályozása az Európai Unióban, 
és hazánkban is életbe lép az ezzel 
kapcsolatos új kormányrendelet. 
Ennek értelmében kivonják a for-
galomból a műanyag fültisztító-

kat, evőeszközöket, tányérokat, 
szívószálakat, italkeverőket, még 
a léggömbpálcikákat is, hogy csak 
egy szuszra felsoroljuk a legin-
kább ismert „egyszerhasználatosat”. 
A rendelet célja ez ezekből származó 
hulladék megelőzése és csökkentése.

5-10 percig használjuk, majd saj-
nos általában a természetben kötnek 
ki ezek a tárgyak. Jobb esetben a ku-
kába dobják az emberek, de gyakran 

A Zöld Óvodákban éppen erre 
fektetnek nagy hangsúlyt, kiemelt 
figyelmet szentelve a  témának, 
hogy a  gyerekekből környezettu-
datos felnőttek legyenek.  

Mára számos hazai óvoda 
„zöld” szellemiségben neveli 
a  gyermekeket. Ezek az  intézmé-
nyek indulhatnak az  Agrármi-
nisztérium és az  Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma pályázatán, 
és ha megfelelnek a szigorú köve-
telményrendszernek, Zöld Óvoda 
minősítő címet kaphatnak.

Bács-Kiskun megyében 2020-
ban hét óvoda két kategóriában 
szerzett ilyen minősítést. 

Zöld Óvoda minősítést kapott 
a Pirtói Vackor Óvoda, a Helvéci-
ai Napvirág Óvoda és Bölcsőde, 
a Pálmonostorai Napsugár Óvoda 
és Szociális Szolgáltató, a  Gátéri 
Liget Óvoda és Szociális Szolgál-

Az emberiség legnagyobb 
kihívása környezetünk 
megtartása, Földünk vé-
delme. Ez a céljuk azoknak 
az ökoiskoláknak, amelyek 
nemcsak elméletben hirdetik, 
hanem a gyakorlatukban is 
fontos a környezet védelme 
és megtartása.

A kunadacsi Szent Margit Kato-
likus Általános Iskola is Ökois-
kola címmel büszkélkedhet már 
hatodik éve. Számos program tá-
mogatja az  iskola ökoszemléletét, 
ezek segítenek a  környezetvédel-
met napi rutinná tenni a gyerekek 
életében. A  szelektív hulladék-
gyűjtésen kívül a  diákok többsé-
ge a gyalogos- és/vagy a kerékpá-
ros-közlekedés aktív képviselője. 
Az osztálytermekben és közösségi 
terekben a  tanulók saját kezűleg 
készített plakátjai hirdetik a  taka-
rékosság jelentőségét. A  Kiskert 

program lehetővé tette egy iskola-
kert kialakítását, melyet a  felsőbb 
évfolyamosok folyamatosan mű-
velnek, gondoznak. Ősszel a  gye-
rekek madáretetőt készítenek, 
szemetet szednek, nyáron Ökotá-
borokban vesznek részt.

Ezt az  elhivatott természetba-
rát szemléletet díjazta a Fenntart-
hatóság témahét, hiszen az iskola 
nyerte a  Bács-Kiskun megye leg-
aktívabb iskolájának járó kitünte-
tést. A jövőben az Örök Ökoiskola 
címre pályázhatnak.  T. Sz.

Júliustól betiltják az egyszer 
használatos műanyagokat

Július elsejétől hazánkban is életbe lép az uniós szabály, melynek 
értelmében betiltják az egyszer használatos műanyag eszközök 
forgalmazását és használatát. Így ha a koronavírus-járvány 
engedi, a nyári szezontól nem lesznek megvásárolhatók mások 
mellett a műanyag evőeszközök, fültisztítók, lufipálcák és ital-
keverők sem. A cél a környezetszennyezés minél hatékonyabb 
visszaszorítása még akkor is, ha ez egyesek szerint a higiénia 
rovására mehet.

A Zöld Megyeháza prog-
ram keretében új kerékpá-
ros-szervizpont jött létre 
Kecskeméten, a Megyeháza 
épületének bejáratánál.

Az  első belvárosi szervizosz-
lopot szerszámokkal, pum-
pával, nyomásmérővel szerel-
ték fel. A  szolgáltatást az  év 
minden napján 0–24 óráig díjmen-
tesen veheti igénybe minden-
ki. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat számá-
ra kiemelten fontos 
a  környezettudatos-
ság, ezért hozta létre 
a  Zöld Megyeháza 
programot, melyben 

tavaly és idén is kiemelt szerepet 
kapott a  kerékpáros közlekedés. 
Az  elmúlt év tematikus hetében 
„Bringázzunk együtt a  Mikulás-
hoz!” címmel az  önkormányzat 
dolgozói virtuális térben kapott 
kérdésekre adott válaszukkal 
gyűjthették a kilométereket. Kivá-
ló munkájukért decemberben két 
elektromos rásegítésű kerékpárt 
és láthatósági mellényeket kaptak 

a Megyeháza munkatársai. 
A  kerékpárokkal 2021-

ben is gyűjtjük a kilo-
métereket, és a Tekerj 
többet! kampányban 
erre buzdítjuk a  me-
gye lakóit is. P. É.

Jó gyakorlatok a környezet
védelme jegyében

Ebben és a  partnerországok jó 
gyakorlatainak felfedezésében 
segít a megyei önkormányzat leg-
újabb nyertes pályázata, amely ez 
év tavaszán indul útjára.

A Visegrad Grants program-
ban a  lengyelországi Slupsk vá-
rosa, a  csehországi Politikatudo-
mányi és Társadalomtudományi 
Intézet, a  szlovákiai Nagyszom-
bati Egyetem és a  Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat kölcsö-
nös tanulmányutakon megisme-
ri egymás innovatív, jó gyakor-
latait a  környezetvédelemhez és 
a  fenntarthatósághoz kapcsoló-

dóan, és megvizsgálják, hogyan 
tudják azokat hasznosítani saját 
régiójukban.

A Visegrad Grants program 
berkein belül a projektpartnerek 
mellett a  kis- és középvállalko-
zásoknak, illetve a  lakosságnak 
is lehetőségük lesz az  úgyneve-
zett tükörrendezvények révén 
megismerni a szomszédos orszá-
gokban működő környezetbarát 
technológiákat, jó gyakorlato-
kat. Ezáltal a  visegrádi projekt, 
az  érintettek körét kiszélesítve 
a  környezettudatosság növelésé-
hez is hozzájárul. V. D.

Napjaink egyik legégetőbb problémája 
a környezetszennyezés. Bár országszer-
te és a világban számos megmozdu-
lást tartanak a környezetvédelemért, 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
véleménye, hogy a teljes sikerhez újra kell gondolni a jelenlegi 
elavult módszerek használatát, és gondolkodásmódunk átfor-
málásával át kell térni az innovatív, környezetbarát technológi-
ák alkalmazására.

Ökoiskola Kunadacson

Egyre több a „Zöld Óvoda” a megyében

tató, valamint a Szent László Óvo-
da és Bölcsőde. 

Kalocsa Újvárosi Tagóvodá-
ja és a  tiszakécskei Arany János 
Utcai Óvoda pedig mostantól 
az  Örökös Zöld Óvoda címmel 
büszkélkedhet.

A PIRTÓI ÓVODÁBAN
A TERMÉSZET SZERETETÉRE 
NEVELIK A GYERMEKEKET
A Százszorszép Óvodák pirtói 
Vac kor tagintézménye először pá-
lyázott a Zöld Óvoda címre, és el 
is nyerte azt. 

A kistelepülés egycsoportos 
óvodájába a  községből és a  kör-
nyező tanyavilágból érkeznek 
gyerekek, akiknek nem idegen 
a  természet szeretete, hiszen ők 
szinte festői környezetben élnek. 
A  település határában fekvő 600 
hektárnyi Pirtói-homokbuckás 
természetvédelmi területen euró-
pai szinten is kiemelten védendő 
élőhelyek találhatók, melyek szá-
mos védett és fokozottan védett 
fajnak adnak otthont.

Barnáné Szabó Mikor Már-
ta, a  Százszorszép Óvodák intéz-
ményvezetője büszkén mesélte, 
hogy a  környezettudatosság nagy 
hangsúlyt kap a  pirtói óvoda 
mindennapi életében: szelektíven 
gyűjtik a  hulladékot, és az  újra-
hasznosítás témáját is rendszere-
sen feldolgozzák. A csoportszobá-
ban zöldsarkot gondoznak, és sok 
növénnyel díszítik a  helyiségeket. 
A  gyermekek szinte mindennap 

kirándulnak a  közeli erdőkben, 
látogatják a helyi tájházat, a térség 
piacait. 

Működik itt egy „Tudóska” 
nevű tehetségműhely is, melyben 
Kissné Papp Edit, a  pirtói tag-
intézmény vezetője foglalkozik 
a  természettudományok iránt ér-
deklődő gyermekekkel. Az  „Ovi-
kert Program” keretében a zöldsé-
gek és fűszernövények termesztési, 
valamint gondozási munkáiban 
vesznek részt a gyerekek.

Pedagógiai programunkban 
kiemelt helyet foglal el a  környe-
zeti nevelés – fogalmazott Barná-
né Szabó Mikor Márta. Az  intéz-
ményvezető hozzátette: fontosnak 
tartják, hogy az  óvodások kreatí-
van gondolkodjanak a lehetséges 
jövőről. Személyes példamuta-
tásukkal az  óvodapedagógusok 
– Kissné Papp Edit és Faddiné 
Horváth Krisztina – megtanítják 
őket arra, hogy a jövő milyensége 
rajtuk és rajtunk is múlik.

Azzal, hogy egy intézmény el-
nyeri a  Zöld Óvoda címet, még 
korántsem ér véget a környezettu-
datossággal kapcsolatos munkája. 
Sőt, ahogyan a pirtói óvoda intéz-
ményvezetője fogalmaz: ez folya-
matos tevékenység, nem olyan cél, 
amit ha elértünk, el is felejthetünk.

V. K.
Fotó: Barna Ferenc

és Szabó Mikor Márta

A gyermekek környezettudatos nevelésének és szemléletének 
megalapozását már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ha 
az óvodában szokásukká válik például a szelektív hulladékgyűj-
tés vagy a növények gondozása, akkor később sokkal nyitottab-
bak lesznek a környezetvédelem iránt. 

  •
Kecskemét

•
     Kunadacs

 •
Pirtó

még onnan is a természetbe kerül. 
Ezeket mind-mind ki lehet váltani 
környezetkímélő, alternatív anya-
gokkal.

A magyar jogszabály – túltelje-
sítve az uniós előírást – kiterjed az 
egyéb műanyagokra, például ital-
tartó poharakra és a műanyag zacs-
kók használatának korlátozására is. 

A rendelet értelmében a tiltólis-
tán szereplő termékeket kizárólag 
fenntartható anyagokból lehet majd 
készíteni és forgalmazni. A hamaro-
san bekövetkező változásban némi 
könnyebbséget jelent, hogy számos 
műanyag árucikknek létezik termé-
szetes anyagból készült megfelelője.
 P. É.

A pirtói ovisok szinte mindennap kirándulnakA közös kertészkedés is gyakori az iskolában
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kapcsolódó tevékenységével. Így 
akár többnapos, egymást kiegé-
szítő, több célcsoportnak megfe-
lelő turisztikai csomagajánlatot is 
összeállíthatnak a térségben. T. N.

Mint megtudtuk, februárban ad-
ták át a  Ligetszépe gyógyászatot, 
ahol szigorú biztonsági előírások 
betartásával fogadják a  kezelésre 
váró vendégeket a  legkülönfélébb 
balneoterápiás, számos hidro-, 
fiziko- és mozgásterápiás kezelés-
sel. Elkészült a Gabriella gyógy- és 
strandfürdő nyitott részén a  száz 
négyzetméteres barlangmeden-
ce, és közvetlen szomszédságában 
az Avarok Szálláshelye kemping is 
várja már az  autósokat és a  sáto-
rozni vágyókat. 

A népfőiskola területén található 
felújított tanyaépületben két kiállítás 

tekinthető meg: a  Botz Terem Fel-
sőalpár avar kori régészeti leleteinek 
a kiállítótere, a Pálinka Zug a hun-
garikummá vált pálinka előállítását 
mutatja be a régi idők módszereitől 
indulva napjaink modern technoló-
giájáig. A  Szent István-kápolna és 
a  Keresztény pantheon szoborpark 
szomszédságában található az  új 
építésű, 21,5 négyzetméter alapte-
rületű Bibliaház, amely Magyaror-
szágon egyedülálló módon állít em-
léket a  Szentírásnak. Júliusra pedig 
elkészül a  Hungarikumok Háza is 
– tudtuk meg Lezsák Sándornétól.
 T. T.

Látogatói központ épül Bu-
gacon, az Aranymonostor-
nál. A beruházás a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat 
együttműködésével a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
nyert egymilliárd forintból 
valósul meg. Az építkezést 
a kivitelezők már elkezdték, 
a tervek szerint egy éven 
belül elkészül a múzeum, 
a parkolók és a faluhoz veze-
tő sétálóút is. Ezzel párhuza-
mosan dolgoznak a múzeum 
berendezésén és a kiállítási 
anyagon is – tájékoztatott 
Szabó László, Bugac polgár-
mestere.

A monostor csaknem száz évig állt 
fenn, 1241-ben a  tatárjárás vetett 
véget a  virágzó Árpád-kori tele-
pülés életének. A területet a régé-
szek feltárták, és a látogatóközpont 
az itt talált értékes leletek bemuta-
tását szolgálja a  jövőben. A  ven-
dégek bepillanthatnak az  egyko-
ri királyi pénzváltó hely életébe, 
megismerhetik az  ott élők vallási, 
kereskedelmi, étkezési és gyógyá-
szati szokásait, valamint a helyszí-
nen feltárt Szent Péter-ereklyetartó 
történetét. 

Dr. Rosta Szabolcstól, a Kecs-
keméti Katona József Múzeum 
igazgatójától megtudtuk a  feltá-
rásról, hogy a  régészek az  ásatá-
sok során rendkívül gazdag lelet-
anyagra bukkantak. Ezek alapján 
jól nyomon követhető a  korszak 
temetkezési szokásainak válto-
zása azzal összefüggésben, hogy 

Ahol nem csak a víz gyógyít   •
Bugac

Az Árpád-korra nyit kaput a
Bugacon épülő látogatói központ

Bor, hagyomány, „Sváb Sarok”

A világjárvány csökkentette a Népfőiskola Alapítvány lehetősé-
geit is Lakiteleken. A szálloda és étterem csak üzleti céllal érkező 
vendégeket fogadhat, kulturális és oktatóprogramokat nem vál-
lalhatnak, és szünetel a Kárpát-medencei Értékfeltáró Kollégium 
működése is. A Hungarikum Liget kiépítése azonban zavartala-
nul folytatódik – mondta el Lezsák Sándorné ügyvezető igazga-
tó, amikor arra kértük, mutassa be a Hungarikum Ligetté bővült 
Lakitelek Népfőiskola legújabb fejlesztéseit.

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat turisztikai célú 
fejlesztése a „Sváb Sarok” 
településein vezeti végig 
az odalátogatót a borok és 
hagyományok nyomában.

Bács-Kiskun megyében a  pince-
sorokkal rendelkező települések 
(Hajós, Nemesnádudvar és Csá-
szártöltés, valamint a  Solton 
található Meleghegyi pincefalu) 
egyedülálló építészeti és kultu-
rális örökség hordozói. Az  első 
három említett település a  sváb 
örökség ápolásának szándékával 
létrehozta a „Sváb Sarok” elneve-
zésű települési szövetséget, amely 
Érsekhalmával kiegészülve a  me-
gye turizmusára is nagy hatással 
lehet a jövőben. 

A megyei értékek gyűjtése, 
ápolása és a  turizmus fejlesztése 
a  Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat szívügye. Ezért, illetve 
a  térségi borok iránti tiszteletből 
az önkormányzat 2020-ban vásá-
rolt egy présházat Nemesnádud-
varon. A  megyei önkormányzat 
az épületet – a  helyi értékeket 
szem előtt tartva – felújítja és tu-
risztikai attrakcióvá fejleszti 2022 
elejéig. 

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat partnere ebben a 
munkában Császártöltés Község 
Önkormányzata. Császártölté-
sen is megújul egy régi présház 
és pince, amely a borturisztikai 
központ feladatait látja majd el 
a  község központjában. A  felújí-
tott présházban kiállítják a  helyi 
palackgyűjteményt, és borkósto-
lókkal, rendezvényekkel várják 
az érdeklődőket.

A nemesnádudvari pince kivá-
ló kiegészítő eleme lesz a „Sváb Sa-
rok” településeinek. A családokra 
szabott programokkal és borhoz 

a  magyarságban egyre erősebben 
meggyökerezett a  keresztény hit. 
Sikerült a kolostor és a bazilika hi-
teles építési periódusait pontosan 
elkülöníteni; a bazilika előtti főtér 
részletei már egy városias telepü-
lésre utalnak. Mindez új megvilá-
gításba helyezi a korszakról eddig 
alkotott képet.  T. T.

      •
Lakitelek

Mindig van megoldás
 A koronavírus hullámai 
több szektort veszélybe 
sodortak. Ilyenek a magán-
állatkertek is, hiszen az 
állatokat ellátni, etetni kell 
akkor is, ha több mint 150 
napja zárva tart a felsőlajosi 
magánállatkert.

Tóth Tibor, a 25 éves MagánZoo 
tulajdonosa a hiányzó bevételek 
pótlására, az állatok takarmányo-
zásának fedezetére próbál haté-
kony megoldásokat találni. Mivel 
a belépőjegyekből generálták ed-
dig bevételeiket, így egyértelmű, 
hogy minden támogatás jól jön 
az állatkertnek. Ilyen segítségből 
igyekszik országgyűlési képvi-
selőként és magánemberként is 
minél többet eljuttatni a Magán-
Zoohoz Salacz László. – Nem-
régiben egy szalkszentmártoni 
méhész adományát szállítottam 

nekik. A mézes kenyér ugyanis a 
csimpánzok legnagyobb kedvence. 
Érdemes követni a MagánZoot a 
közösségi felületeken, ahol nap-
rakész információkkal látnak el 
mindenkit. Nem is sejtjük, mennyi 
mindennel lehet nehéz időkben tá-
mogatni egy ilyen komplexumot – 
mondta el a képviselő.

Ön is tud segíteni: támogas-
sa belépőjegyvásárlással a fel-
sőlajosi MagánZoot!

www.maganzoo.hu

P. É.

Hungarikumok Háza a Hungarikum Ligetben

Gabriella gyógy- és strandfürdő
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Az akácméz igazi hungarikum 

A megyei agrárinnovációs csoport
a gyógynövénytermesztés fejlesztésén dolgozik

VIDÉKÜNK

A természetben található 
növények gyógyító hatását 
sok ezer éve használja az 
emberiség. A gyógyszeripar 
ma is nagy számban hasz-
nosítja a gyógyfüvek ható-
anyagait. 

Kiemelten fontos ezért az  újon-
nan létrehozott Bács-Kiskun me-
gyei agrárinnovációs csoport pro-
jektje, amely egy forradalmian új 
gyógynövénytermesztési techno-
lógia kidolgozását tűzte ki célul. 

A murvás mák, a bíbor kasvi-
rág és a  fehérmályva a  világpia-
con kiemelten keresett gyógyszer-
ipari hatóanyagokat tartalmaz. 
Az EMVA által támogatott projekt 
keretében többek között a  fenti 
növények innovatív termesztési 
technológiáját dolgozzák ki.

Az agrárinnovációs csoport 
közösen valósítja meg a projektet, 
amelynek vezetője a  Csóka-Erdő 
Termelő és Szolgáltató Kft. Tag-
jai többek között a  Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat, az  Ag-

rártudományi Kutatóközpont, 
a  NAGY-GOMBAKERT Mező-
gazdasági és Kereskedelmi Kft., 
a Kujáni Szaktanácsadó és Terme-
lő Kft. és több őstermelő, köztük 
fiatal gazdák. V. K.

Szanki konyakmeggy, solt-
vadkerti panettone, kispálosi 
sajtköltemények – roskadozó 
svédasztalt lehetne megpa-
kolni Bács-Kiskun megyei 
finomságokból, és sokszor 
nem is tudjuk, milyen 
gasztró remekművekkel 
élünk egy vidéken. A Cse-
megézzen Bács-Kiskunban 
rovatot januárban indította 
a megyei önkormányzat, de 
máris az egyik legsikeresebb 
témának bizonyult.

Az elmúlt hetekben virtuális ko-
sárba gyűjtve szemezgettünk 
Bács-Kiskun kiváló termékeiből 
a  bacskiskun.hu weboldalon és 
Bács-Kiskun megye Facebook-ol-
dalán. A  nagy sikerre való tekin-
tettel folytatjuk a  sorozatot, és 
továbbra is várjuk az ötleteket, ja-
vaslatokat az  ismert vagy kevésbé 
ismert, de arra nagyon is érdemes 
helyi termelőkről, termékekről. 
Szóba jöhetnek szörpök, házi fel-
dolgozású húsipari és tejtermékek, 
édesség, tea, gyógyfüvek, zöld-
ségek, gyümölcsök… Egyszóval 
minden, ami jóízű, egészséges és 
főleg megyei. 

Sipos Sándor, a  Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat rendez-
vényszervezője vette gondozásá-
ba a  sorozatot, amely január óta 
rendkívül népszerű. A  természet-
tel együttélő gazdálkodás kíméle-
tes feldolgozási eljárásaival igazi 
ínyencségek készülnek, amelyek 
napjaink gasztroforradalmában és 
az egyre népszerűbb egészségtuda-
tos életmód terén is méltó képvise-
lői térségünk egyedi ízeinek.

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat elkötelezett a  térsé-
gi értékek és a  környezettuda-
tos szemléletformálás mellett.
Büszkék vagyunk a  gazdákra és 
a  mesterekre, jó szívvel ajánl-
juk kiválóságainkat, mert ahogy 
Székelyföldön is mondják:  
„Helyit eszem, helyitől veszem, 
mert helyin az eszem!”

Ha tud olyan termékről, ter-
melőről, amely/aki eddig kimaradt 
rovatunkból, de ön szerint min-
denképpen helyet érdemel benne, 
kérjük, néhány mondatban foglal-
ja össze e-mailben, és küldje el a 
sipos.sandor@bacskiskun.hu cím-
re, mi pedig utánajárunk. P. É.

A Magyar Falu Programban idén 
is többek között önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fej-
lesztésére, megújítására lehet pá-
lyázni. Bács-Kiskun megyében az 
elmúlt két évben a legjellemzőbb 
pályázati célok az orvosi rendelők, 
faluházak, szolgálati lakások fej-
lesztése, óvoda épület ill.- udvar 
fejlesztése, út- és járdafelújítások, 
nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése, közterületek fenntartá-
sához szükséges gépek, -berende-
zések, falubuszok, orvosi eszköz 
beszerzése. 2019-2020-ben közel 
harminc projekt valósult meg, me-
gyei szinten, a program keretén 
belül, 400 millió forintból. 

2021-ben további 55 projekt 
valósul meg, 581 millió, 2022 nya-
ráig pedig 15, 159 millió forintból. 

Idén jelenleg közel 40 pályázati 
igényt tart nyilván a Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési Ügynökség, 600 
millió forint költségvetéssel. Ezek 
között jellemzően önkormányza-
ti tulajdoni ingatlanok felújítása, 
korszerűsítése a fő cél.

A program része továbbá a fa-
lusi családi otthonteremtési ked-
vezmény (csok), a mellékúthálóza-
tok fejlesztését célzó falusi útalap 
is. 2021-ben indul a „kisboltok 
megmentését”, fejlesztését célzó 
pályázati rendszer, emellett helyi 
életminőséget javító intézkedése-
ket is finanszíroznak, összesen 70 
milliárd forintból.

A Magyar Falu Program Fa-

lusi Civil Alap 5 milliárd forintos 
keretéből civil közösségi tevékeny-
ségek és feltételeinek támogatá-
sára is lehet pályázni . Az érintett 
egyesületek, alapítványok ingat-
lanvásárlásra, -fejlesztésre, gépjár-
műbeszerzésre, eszközfejlesztésre, 
rendezvényekre pályázhatnak.

A pályázati felület 2021.03.31-
től lesz elérhető.

A Támogató a pályázat beadá-
sára nyitva álló határnapot követő 
65 napon belül dönt és az MFP hi-
vatalos oldalán teszi közzé a dön-
tési listákat.

 P. É.

A méhészet nem más, mint 
a méhekkel foglalkozó és 
a szorgos rovarok világát 
szerető, oltalmazó ember 
munkája. Ez az elhiva-
tottság jellemző Kisjuhász 
Krisztián ladánybenei 
méhészre is. 

– Hogyan vált ennyire elhiva-
tott méhész szakemberré? 

– Hobbiméhésznek tartom ma-
gam, de azt hiszem, kinőttem már 
ezt a jelzőt, hiszen a főállásom mel-
lett minden szabadidőmet kitölti, 
hogy a méhekkel foglalkozom. 

– Mikor lett hobbiméhész? 
Mennyi családdal kezdte? 

– Az első 4 családomat 
id.  Mizsei Józsi bácsitól vettem. 
Ő tanított meg az  alapokra. Idén 
a 9. szezonomat kezdem. Rengeteg 
munka, energia és idő volt, mire 
eljutottam a  90  családot számláló 
állományomig. Soha nem felejtem 
el azt a varázslatos érzést, amikor 
Józsi bácsinál először tartottam 
a  kezemben egy méhekkel teli ke-
retet. Talán ez az élmény határozta 
meg későbbiekben a méhész pálya-
futásomat.

– Tanulta valahol, vagy önfej-
lesztéssel, idősebb mesterektől 
szerzett tapasztalatot? 

– Id. Mizsei Józsi bácsi tanított 
meg az alapokra, de a méhész kol-
légákkal is folyamatos a  tapaszta-
latcsere. Nagyon sok szakirodalmat 
olvastam, szakmai előadásokra 
járok. Gödöllőn, a Szent István 
Egyetemen elvégeztem egy méhész-
képzést is. A  tanulásnak azonban 

nincs vége, a méhészkedés az élet-
fogytig tartó tanulás színtere. 

– Az elmúlt években csökkent 
a méhek száma. Mint elhivatott 
méhész, ön bizonyára sokat gon-
dolkodik a biodiverzitás megőr-
zésén.

– Ezek az apró rovarok megha-
tározó jelentőségűek az életünkben. 
A több tízezer egységből álló, egyet-
len tökéletes egészet alkotó szuper-
organizmus nélkül mi emberek 
sem tudnánk létezni. Néhány évvel 
ezelőtt Csongrádba vándoroltam 
a méhcsaládok felével, és egy gazda 
területére helyeztem el a  kaptáro-
kat. Megköszönte, hogy a  méhek 
az  ő földjén dolgoznak. Tisztában 
volt azzal, hogy a méhek megporzó 
munkája nélkül 30-40%-kal keve-
sebb termése lenne.

– Hol találkozhatunk az ön 
termékeivel? 

– Akácvirágzáskor a ladánybe-
nei területen szorgoskodnak a mé-
heim. Ez a  fő méhlegelőnk, hiszen 
hazánkban és külföldön is az akác-
méz az  egyik legkedveltebb, igazi 
hungarikum. Szombat délelőttön-
ként a  kecskeméti széchenyivárosi 
kispiacon, hétfőn délutánonként 
pedig a  ladánybenei termelői pia-
con találhatnak meg a mézfogyasz-
tó vásárlók.  T. Sz.

Bíbor kasvirág

CSEMEGÉZZEN BÁCS-KISKUNBAN

Összegyűjtjük a helyi 
gasztrotermékeket

Idén több mint 250 milliárd forint 
fordítható falufejlesztésre

A kormány több mint 250 milliárd forintot biztosít ebben az évben 
az ötezer fő alatti állandó lakosságszámú települések fejlesztésére. 
A program 2019-ben 150 milliárd forintos költségvetéssel indult, 
2020-ban az összeg már meghaladta a 210 milliárd forintot, idén 
pedig több mint 250 milliárd forint áll rendelkezésre.

•
Ladánybene

A vidéki térségekbe beruházó európA

európai unió
Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap

A mélykúti júdásfa a
nyolcadik legszebb Európában

A 2021-es Európai Év Fája 
versenyen a mélykúti júdásfa 
a 8. helyet szerezte meg.

Tizennégy ország fái versenyeztek 
egymással idén az Európai Év Fája 
címért, amelyre több mint 600.000 
szavazat érkezett. A Magyarorszá-
got képviselő mélykúti júdásfa a 8. 
helyet szerezte meg!

Spanyolország fája, a lecinai 
ezeréves magyaltölgy nyerte el az 

Európai Év Fája címet 2021-ben: 
104.264 rekordszámú szavazatot 
zsebelt be a versenyen, a riválisa-
it messze lekörözve. Az ezüstérem 
Olaszországba került, a harmadik 
helyezett pedig az ősi platán lett 
Oroszországból. Az idei versenyen 
összesen 604.544 szavazatot gyűj-
töttek a jelölt fák. 

A mélykúti júdásfa 2020 októ-
berében 5091 szavazattal lett a hazai 
Év Fája cím birtokosa. Az európai 
versenyen 31.867 szavazatot kapott. 

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, államtitkár Illi Ferenccel, 
Bácsszentgyörgy polgármesterével egyeztet a jövőbeli tervekről és 
a Magyar Falu Program fejlesztési lehetőségeiről.
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A vízügyi rendezés alatt álló 
mintegy 4 hektáros terüle-
ten a tervek szerint május 
végéig végeznek megelőző 
feltárást a Várkapitányság 
Zrt. alvállalkozójaként a 
kecskeméti múzeum mun-
katársai Tiszaug határában. 
A munkák közvetlen a folyó 
partján, egy korabeli szigeten 
zajlanak. A kiváló letelepe-
dési feltételeket biztosító ter-
mészetes dombhát minden 
történeti korban vonzotta 
az embereket, és ez a feltárás 
során is kiderült.

A neolitikum időszakából, a Kr. e. 
7. évezredből többek között egy 
hatalmas őstulokszarv is előke-
rült. A késő bronzkorból, a Kr. 
e. 12–11. századból szórványos 
bronzeszközöket találtak. A 
feltárásnak köszönhetően meg-
állapíthatták, hogy a 4. században 
a szarmaták telepedtek le a domb-
háton, majd a késő avar kortól 
egészen a 16. század végéig a hely 
folyamatosan lakott volt.

A késő avar kori épületekben 
nagyon fontos, hogy helyenként 

honfoglalás kori leletek is voltak, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a 8–9. századot követően az itt élő 
avarokat helyben érhette a magyar 
honfoglalás. Az épületekből na-
gyon szép aranyozott ezüstvere-
tek is előkerültek, amelyek már a 
10–11. századhoz köthetők. 

Ság település neve az Ár-
pád-kortól jelenik meg az írott 
forrásokban. Első említése az 
1075-ből származó garamszent-
benedeki bencés apátság alapító-
leveléhez köthető, I. Géza király 
(1074–1077) az apátságnak ado-
mányozta a falut. Innentől szapo-
rodnak a források adatai, jól ismert 
a település birtokszerkezete, meg-
említik templomát, és egy peres 

iratban a ha-
tárát is 

r é s z -
l e t e s e n 

leírják, ami szépen azo-
nosítható. Tudni lehet, hogy 
Ság egy folyami átkelő volt, már 
az Árpád-kortól vásáros helyként 
tartották számon, de mára csak 
egy puszta áll az egykor nyüzsgő 
falu helyén. 

A feltárás során nagy mennyi-
ségű leletanyagot találtak. Az Ár-
pád-kor és a középkor időszakából 
kiemelkedően magas a szarvas-
marhacsont mennyisége. Szinte 
minden épületből kerültek elő ha-
lászati eszközök (nehezékek, kece 
háló csontjai). Többládányi téglát 
is találtak, ami jelzi, hogy módo-
sabb épületek is voltak a faluban. 
Az állandó fémkeresős műszeres 
kutatásnak köszönhetően komoly 
mennyiségű fémtárgyakat leltek. 
A mindennapi használati eszkö-
zök mellett ékszerek és pénzek is 
nagy számban jelentkeztek.

Igen izgalmas, hogy előkerült 
Zsigmond király aranyforintjá-
nak másolata, ami a 15. század-
ban nagy valószínűséggel úgy 
készülhetett, hogy egy rézalapra 

kevés ezüstbevonatot öntöttek, 
melyre később aranyréteget 
vittek fel. A fémpénz úgy néz 

ki, mintha színaranyból lenne, 
egyedisége és gazdaságtörténeti 

vetülete sokkal izgalmasabbá teszi 
azonban, mintha eredeti aranyfo-
rint lenne.

1596-ban és 1597-ben, a tizen-
öt éves háború során egy támadás 
Kecskeméttől Szegedig megsem-
misítette a falvak többségét, ennek 

esett áldozatul Ság, az egykori ke-
reskedelmi központ is.

Wilhelm Gábor
megyei régészeti koordinátor,

Kecskeméti Katona József Múzeum

Életképek: Wilhelm Laura

HISTÓRIA

Március huszonharmadika a
magyar–lengyel barátság napja

Újabb leletek kerültek elő
a tiszaugi feltáráson

JUBILÁLÓ 
TELEPÜLÉSEINK
245 éves Géderlak
A Duna menti települések életét 
a  folyó szeszélyei az  elmúlt évszá-
zadokban is nagyban meghatároz-
ták. A  mai Géderlak határában 
a  középkorban három település is 
létezett, melyekből a  község nevé-
ben a mai napig kettő neve maradt 
fenn: Géder és Lak falu a  török 
korban odaveszett, utóbbi a  folyó-
hoz közelebb, a  Zádori-révnél állt 
egykor. Ezt a  helységet a  kalocsai 
érsekség telepítette újra 1715–1720 
között, ám 1775-ben a  Duna ára-
dása elpusztította. A  település job-
bágyai  emiatt a folyótól távolabbi, 
egykori Géder falu helyén építették 
fel ekkor már Újlaknak nevezett 
községüket. A középkorban Géder 
volt a  jelentősebb település. Már 
1294-ben működött itt egy pre-
montrei monostor, ennek romjai-
ból építették fel 1808-ra az újlakiak 
a kőtemplomukat. Így állhat a mai 
Géderlak a  középkori Géder mo-
nostora helyén, ahová Lak település 
árvíztől sújtott lakói költöztek több 
mint 245 éve.

255 éves Tataháza
Régészeti leletek tanúsága szerint 
a  római korban a  település terüle-
tén szarmaták éltek, a  velük való 
kereskedést segítette egy, a rómaiak 
által épített út, melynek szakasza-
it a  község határában is feltárták. 
Feltételezhető, hogy már az  Ár-
pád-korban is lakott volt, a  falu 
első okleveles említése mégis 1485-
ben, 535  éve történt. Ekkor került 
az Őrösi és Marhárt család kezéből 
adásvétellel a  Czobor családhoz 
a Thad néven említett birtok, ame-
lyet Tótházával – Tataháza ősével 
– azonosítanak. Ezen a néven sze-
repelt egy 1580-as török adóössze-
írásban 35  házzal, majd a tizenöt 
éves háború idején (1593–1606) 
elnéptelenedett. A bajai uradalom-
hoz tartozó puszta 1750-ben került 
Grassalkovich I. Antal tulajdoná-
ba, neki köszönhetően 1765-ben, 
255  éve jött létre a  mai Tataháza 
község, amelyet katolikus lakosság-
gal népesített be, és az újratelepítés-
kor alakult ki Tataháza mai derék-
szögű utcarendszere is. HCS

Képek forrása: Kecskeméti
Katona József Múzeum

Géderlaki lányok viseletben, 1937-
ben: Figler Józsefné (Varga Ilona), 
Bulicza Jánosné (Kukovics Mária), 
Barczi Anna

A tataházi gépállomás. Készült Tata-
házán, 1958-ban. 

„…Múltunk és jövőnk kö-
telez bennünket…” – 2006. 
március 24-én ezekkel a gon-
dolatokkal adták át Győrben 
a lengyel–magyar barátság 
emlékművet, amely szilárd, 
kettős nemzeti emlékezet-
re épülő „hidat” alkotott 
ahhoz, hogy 2007-ben az 
Országgyűlés március 23-át 
a lengyel–magyar barátság 
napjává nyilvánította.

A két nemzet történetének kö-
zös pontjait a magyar államalapí-
tás időszakától ismerjük, illetve a 
mindkét nemzet történelmében 
kiemelkedő jelentőségű személyek 
között szerepel Báhory István, II. 
Rákóczi Ferenc és a tarnów-i szü-
letésű hadvezér, Bem József is, aki-
nek a Petőfi Sándorral összefonó-

dó történelmi öröksége Kiskőrös 
és Tarnów testvérvárosi kapcsola-
tait eredményezte.

A két nemzet közötti kölcsönös 
segítségnyújtás azonban Európa 
huszadik századi történetének 
alakulásában még hangsúlyosab-
bá vált: a második világháború 
kezdetén a német térhódítás 1939 
szeptemberétől menekülésre kény-
szerítette a lengyel lakosságot, akik 
a magyar és a román határon ke-
resztül próbálták elhagyni a front 
területét. A lengyel állampolgá-
rok előtt a Teleki-kormány 1939. 
szeptember 17-én nyitotta meg a 
közös határt, segítve 70 ezer len-
gyel állampolgárnak Magyaror-
szágra menekülnie. Ellátásukra 
menekülttáborokat hoztak létre 
a mai Bács-Kiskun megye terüle-
tén: Kalocsán, Bátyán, Dusnokon, 
Garán, Érsekcsanádon, Fajszon, 

Homokmégyen, Sükösdön, Tom-
pán és Baján. A települések közül 
kiemelkedően nagyszámú (1500 
fő) menekültet fogadott a bajai 
menekülttábor (a mai Duna Well-
ness Hotel épülete), amelynek té-
nyét ma is emléktábla őrzi. 

Hajagos Csaba

      •Tiszaug

Feliratos edénytöredék

A fémkeresőzés eredménye

Indul a nap az ásatáson

Közös zászlófelvonás 
az Uzsoki-hágónál

A Tisza árterében kutattak
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23 értékkel bővült a megyei értéktárHogyan lehet valami 
hungarikum?

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG:
KISKUN
EMLÉKHELY
A Kiskun Emlékhely egy törté-
nelmi utazás, mely a magyarság-
ba beolvadó kunok folyamatosan 
változó életterét mutatja be. 

A park különlegessége, hogy 
itt található a középkori, kun 
nevű Szankszállása, az Árpád-ko-
ri előzményekkel rendelkező, a 
tatárjárás idején erődített temp-
lom hiteles rekonstrukciójával. 

A központi épület, a látogató-
központ minden korosztály szá-
mára értelmezhető módon, mo-
dern módszerekkel repíti vissza a 
látogatót a múltba. A 450 négy-
zetméter alapterületű főépület-
ben kaptak helyet a térség főbb 
régészeti leletanyagai is.

A túra jurták, valamint egy 
Árpád-kori földház bemutatásá-
val indul, és az egykori templom 
maradványait, illetve a körülötte 
zajló régészeti ásatásokat érintve 
egy 18–19. századi tanyáig vezet.

Térségünk igen gazdag épített és természeti 
kincsekben, kultúrában, melynek köszönhető-
en nagy örömünkre folyamatosan gyarapszik 
a megyei értéktár. 

A bizottság legutóbb huszonhárom új értéket vett fel 
a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, és ezzel 281-re 
nőtt a megyei értékek száma. 

Az ipari és műszaki megoldások kategóriába egy, 
a  kulturális örökség kategóriába nyolc, az  épített 
környezet kategóriába tizenkét, az  ag-
rár- és élelmiszer-gazdasági kategóri-
ába két új értéket vettek fel.

Mostantól az alábbi műemlé-
kek, kincsek és művészi tevékeny-
ségek gazdagítják megyei értéktá-
runkat:

 » Szanki kovácsműhely (Szank)
 » Kiskun Emlékhely (Szank)
 » Czinege Edit munkássága (Lakitelek)
 » Gulyás Géza képzőművészeti tevékenysége 

(Lakitelek)
 » Buda Ádám Tinódi-díjas énekmondó hagyo-

mányőrző tevékenysége (Lakitelek)
 » Főszékesegyház (Kalocsa)
 » Érseki Palota (Kalocsa)
 » Szent István Gimnázium Hunyadi utca 23–25. 

szám alatti épületszárny (Kalocsa)
 » Kanonoki ház – Katona-ház, Hunyadi u. 2. 

(Kalocsa)
 » Kanonoki ház – Szentháromság tér 2–3. (Kalocsa)
 » Érsekuradalmi magtár (Kalocsa)

 » Érsekuradalmi jószágkormányzó-
ság (Kalocsa)

 » Kanonoki ház – Szent István király út 1–3. Nagy-
préposti palota (Kalocsa)

 » Kanonoki ház – Asztrik tér 1–3. (Kalocsa)
 » Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővé-

rek zárdája (Kalocsa)
 » Zeneiskola (Kalocsa)
 » Vasútállomás (Kalocsa)
 » Margit malom (Kalocsa)
 » Kiskőrösi Szent József katolikus templom (Kiskőrös)
 » Tisza-levélgyűjtemény (Kiskőrös)
 » Gyalai Béla festőművész tevékenysége és műte-

rem-galériája (Tiszakécske)
 » Gátéri csíramálé (Gátér)
 » Köllő Miklós: Petőfi Sándor egész alakos szobra 

(Kiskunfélegyháza)

Ha jobban körbenézünk 
környezetünkben, ak-
kor nem is kell olyan messzi-
re mennünk, hogy észreve-
gyük, Bács-Kiskun megye 
tele van olyan értékekkel, 
amelyek akár hungariku-
mokká is válhatnak. 

De hogyan is lehet valami hunga-
rikum? Milyen út vezet az elhatá-
rozástól akár a világhírig?

Vegyük példának megyénk 
büszkeségét, a  halasi csipkét, és 
nézzük meg, milyen utat járt be 
hungarikummá nyilvánításáig. 

A megfelelő formanyomtat-
vány benyújtásával egy érték hun-
garikummá nyilvánítását bárki 
kezdeményezheti, de végig kell 

járnia az alulról építkező, többlép-
csős folyamatot.

Első lépcsőfok az érték felvétele 
a  települési értéktárba, és nemzeti 
értékké nyilvánítása. Így történt ez 
a halasi csipke esetében is, és mi-
után megyei jelentőségű értékről 
van szó, kezdeményezték felvételét 
a megyei értéktárba is. Így került a 
halasi csipke a Magyar Értéktárba, 
azaz kiemelkedő nemzeti értékké 
nyilvánították. Ezután következett 
a hungarikummá nyilvánítás utol-
só lépcsőfoka, amikor a  Hungari-
kum Bizottság arról döntött, hogy 
a halasi csipkét felveszi a Hungari-
kumok Gyűjteményébe.

Legyünk büszkék térségünk 
értékeire, és bátran kezdeményez-
zük azok nemzeti értékké nyilvá-
nítását! V. K.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER-
GAZDASÁG:
GÁTÉRI CSÍRAMÁLÉ
A csíramálé régen a paraszti csa-
ládokban főleg a gyermekek cse-
megéje volt. A nagy cukortartal-
ma miatt elvette az éhségérzetet. 
Nagyon egészséges, mert sokféle 
vitamint és ásványi anyagot tar-
talmaz, B-, D-, és E-vitamin-tar-
talma kiemelkedően magas. 
Őseink már ismerték az energiát 
adó vitaminforrást, a búzacsírát, 
melyet használtak a betegségek 
megelőzésére és a népi gyógyá-
szatban is. 
Hozzávalók: 
6-8 marék, kb. 25-30 dkg búza
2,5 liter víz
kb. 2 kg liszt
A gátéri csíramálé receptje:
Urbán Istvánné elmondása alap-
ján, aki még napjainkban is maga 
készíti a finom, édes és nagyon 
egészséges „süteményt”.

A búzát alaposan át kell vá-
logatni, minden sérült szemet 
kiszedni. Utána több léből át-
mosni addig, amíg a búzáról 
leöntött víz tiszta lesz. A nedves 
búzát edénybe téve állandóan 
nedvesen kell tartani. Amikor 
megjelenik a csírakezdemény a 
szemeken, deszkára rakva, ned-
ves ruhával letakarjuk. Ezután 
a ruhát kell állandóan nedvesen 
tartani, ami két célt szolgál: egy-
részt megvédi a fénytől, másrészt 
a búzaszemeket nedvesen tartja. 
2-3 nap után megjelennek a gyö-
kérkezdemények, amelyek össze-
fogják a búzaszemeket, s aztán 
elkezdenek növekedni a búzahaj-
tások is. 4-5 nap után a búzahaj-
tások elérik a 2-2,5 cm magassá-
got. Ekkor a csírát feldaraboljuk, 
vízben áztatjuk egy rövid ideig, 
majd húsdarálón ledaráljuk. A 
ledarált masszára vizet öntünk, 
ebben kiáztatjuk. Majd szitán 
vagy teaszűrőn leszűrjük. A ke-

letkezett léből egy külön edénybe 
veszünk egy kisebb mennyiséget, 
a többihez lisztet adunk. A lisztes 
masszának jó sűrű nokedlitészta 
állagúnak kell lennie, amit faka-
nállal addig verünk, amíg a tész-
tában a buborékok megjelennek, 
és a tészta fényes lesz. A félretett 
léből a tepsi aljára öntünk, be-
leöntjük a masszát, a maradék 
levet a tetejére öntjük, és elosz-
latjuk rajta. Előmelegített sütőbe 
vagy kenyérsütéshez felfűtött ál-
lapotú kemencébe rakjuk, és kb. 
2 óra hosszáig sütjük. Akkor jó, 
ha a tetején karamellszínű sült 
részek lesznek. A csíramálét tál-
kába szedjük, rétegesen, hogy 
az erősebben megsült részek 
lentebb kerüljenek, a csíramálé 
többi részétől megpuhuljanak. 
Kihűlés után mézsűrűségű „fo-
lyadék” keletkezik, ami igazából 
a csíramálé jellegzetes ízét adja. 
Hidegen szeleteljük. 3-4 napos 
korában a legjobb ízű.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

„Helyi érték diákszemmel”
Készíts rövidfilmet!

A PÁLYÁZAT TÁRGYA: 
Szívesen készítesz rövidfilmeket? Szereted a lakóhelyed, a környezeted? 
Szívesen megmutatnád másoknak is? Itt a lehetőség! Három hónap áll 
rendelkezésedre, hogy elkészítsd. A rövidfilmből ki kell derülnie, hogy az 
általad kiválasztott helyi, vagy megyei jelentőségű érték milyen emléket 
ébreszt Benned – és ezáltal természetesen a nézőben is – és miért fontos 
azt továbbörökíteni, őrizni.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A pályázatban részt vehetsz, ha: rendelkezel állandó Bács-Kiskun megyei 
lakcímmel, hazai gimnáziumba, szakgimnáziumban, szakközépiskolában, 
szakiskolában, készségfejlesztő iskolában tanulsz, már elmúltál 14 de még 
nem vagy 21 éves.

A PÁLYÁZAT ELISMERÉSEI:
I. helyezett:

150.000 Ft értékű ajándékutalvány 
II. helyezett:

100.000 Ft értékű ajándékutalvány 
III. helyezett:

50.000 Ft értékű ajándékutalvány 
A pályázat a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003

azonosító számú projektű
támogatásával valósul meg.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: 
Értékkommunikálás, a pályázók identitástudatá-
nak megerősítése, szülőföldjükhöz a kötődésük 
megerősítése, ismereteik bővítése a helyi érté-
kekről.  

A filmekkel szemben támasztott követelmények: 
Hossza: min 2 perc, maximum 4 perc. 

Témája: „Helyi vagy megyei jelentőségű érték, amely emlékeztet 
valamilyen régi dologra, amit meg kell menteni”.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.bacskiskun.hu

A filmek benyújtási határideje:
2021. július 1.
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A solti tűzoltók kapták az év 
katasztrófavédelmi őrse elismerést

ARCOK

A kecskeméti Hírös Agó-
ra épülete is hónapok óta 
üres. Bács-Kiskun megye 
egyik legnagyobb kulturális 
színteréhez sokunkat kötnek 
élmények. Nem csoda, hiszen 
évente több száz rendezvény-
nek, koncertnek, workshop-
nak ad helyet, és több mint 
100 nyári tábor, oktatás és 
szakkörök is a szervezethez 
tartoznak. A jelenlegi hely-
zetről Bak Lajost, az intéz-
mény ügyvezető igazgatóját 
kérdeztük. 

– A megye legnagyobb befogadó-
képességű színházterme nálunk 
van: 620  fős. Ez csodás adottság, 
ugyanakkor nagy felelősség. Ha 
mi idehívjuk az  ExperiDance-et, 
akkor az  egész megyéből érkez-
nek látogatók, ennek megfelelően 
a marketingük is az egész megyére 
kiterjed. Az  összes rendezvényt, 
tanfolyamot ennek fényében néz-
zük. Nem mehetünk el szó nél-
kül a  nagyon népszerű Barack-
pálinka- és Borfesztivál mellett, 
amellyel azt is elárulom, hogy 
a  szabadtéri programok mindig 
kiemelt figyelmet kapnak. Beltér-
ben a színházbérleteink is nagyon 
népszerűek, reméljük, ez töretlen 
marad – mondta Bak Lajos. 

Ahogyan minden szektorban, 
úgy a  kultúra és programok te-
rületén szintén azonnali reakciót 
igényelt a pandémiás helyzet. Leg-
többen, ahogy a  Hírös Agóra is, 
az  internetes lehetőségeket hasz-
nálják ki. Weboldalukon és Face-
book-oldalukon sikerült a  látoga-
tószám többszörösét produkálniuk 
egy-egy online rendezvény kap-
csán – árulta el az igazgató. 

– Nagyon sikeresek az  online 
tárlataink, ezekre kiemelten figye-
lünk. Így lesz ez a  tavaszi és – ha 
a  helyzet megkívánja – a  nyári 
fesztiválokon is. Amit lehet, átülte-
tünk az online térbe. Decembertől 
januárig 160  ezer látogatónk volt, 
ez 400  online tartalmat fedett le. 
Idén online rendeztük meg az évek 
óta sikeres versmondó versenyün-
ket is, amelyet a tavalyihoz képest 
így majdnem duplaannyian láthat-
tak.

A Hírös Agóra a kialakult hely-
zet miatt már a 2022-es évet is tel-
jesen betervezte, az  igazgató azt 
mondja: nem maradnak el a  ren-
dezvények, folyamatos a  tervezés 
és az új időpontok egyeztetése sem 
egyszerű.

– Nagyon nehéz ez a  helyzet, 
mert az  ember azt gondolja, ha 
nyitás van, akkor mindent azon-
nal akarunk majd. Persze ez igaz, 
hiszen nagy a  vágy, de kérdés, 

mekkora a fizetőképes kereslet egy 
ilyen válsághelyzet után. Mi úgy 
készülünk, hogy minden adott hó-
napban megvizsgáljuk a  követke-
zőt, és ha azt látjuk, hogy a nyitás 
a  küszöbön, akkor élőben, ha pe-
dig azt, hogy esély sincs erre, ak-
kor online tartjuk meg a rendezvé-
nyeket, és indul az újratervezés. Ez 
új időpontok egyeztetését, logisz-
tikát, az előadókkal való dátumok 
pontosítását igényli. A jelenlegi ál-
lás szerint 2022. decemberig telje-
sen foglalt a Hírös Agóra naptárja. 
Táborok, tanfolyamok, koncertek, 
workshopok, gyerekprogramok, 
elképesztő sok lehetőség, és nem 
tudom eldönteni, hogy azokat mi 
magunk, vagy a  kedves látoga-
tók várják jobban – zárta sorait 
az igazgató.  P. É.

Nehéz, izzasztó védőruha, 
fullasztó maszk, szigorú 
előírások – így telnek a kór-
házi dolgozók mindennapjai. 
Úgy tűnik, nemcsak a 2020-
as évünk szólt a koronaví-
rus-járványról, de 2021 is 
a pandémia jegyében telik. 
Erről és más mérföldkövekről 
is kérdeztük dr. Svébis Mi-
hályt, a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház megyei intéz-
ményvezető főigazgatóját.

Nem mehetünk el mellette, így rög-
tön az elején megkérdezem, hogyan 
telnek a mindennapjaik a pandémi-
ás helyzetben.

– A vírus alapjaiban változ-
tatta meg mindannyiunk életét, 
mindennapjainkat, és bennünket 
egészségügyben dolgozókat ko-
moly kihívások elé állított.

Ahogyan tavaly, idén is a  leg-
jobb tudásunk és elszántságunk 
vezérel bennünket, amelynek 
köszönhetően mindeddig végig 
uralni tudtuk a  helyzetet. Ez ter-
mészetesen közös munka volt, 
ezért köszönet minden munka-
társamnak és persze a betegeknek 
is, akik mindig megértően, fegyel-
mezetten állnak az  aktuális hely-
zethez. Nagyon várjuk, hogy min-
den osztályunk újra a saját helyén 
gyógyítson, és végre mindannyian 
izzasztó védőruha, fullasztó maszk 
nélkül folytassuk mindennapjain-
kat.

Bár minden napot ez határoz 
meg pillanatnyilag, azért történtek 
mérföldkövek mostanában, amire 
szintén kíváncsiak vagyunk.

– Tavaly év végén ünnepeltük 
Nyíri úti hotelépületünk 40.  év-
fordulóját, ebből az  alkalomból 
elkészült egy hosszabb, történeti 
áttekintést is nyújtó kisfilmünk, 
valamint egy 19  részes interjú-
sorozatunk jelenlegi és egykori 
munkatársaink visszaemlékezé-
seiből. Nagyon jó érzés volt velük 
együtt  újra  közösen átélni  ezeket 
az élményeket.  Mindez  megerő-
sített abban, hogy kórházunkban 
egykor és most is nagyon összetar-
tó csapat dolgozik.

Hálás vagyok a megyei önkor-
mányzatnak is, amely évtizedekig 
fenntartóként menedzselte kór-

házunk sorsát, számos fejlesztést 
köszönhetünk neki. A 19. részben 
az  egykori megyei vezetők nosz-
talgiáztak. Ajánlom mindenkinek 
szeretettel, a kórház honlapján 
visszanézhető.

Intézményünk fejlődése a pan-
démia miatt sem állt meg: idén 
folytatódik az egynapos sebészet-
nek helyet adó és a gyermekpszi-
chiátria épületének kivitelezése, és 
terveink szerint elkezdődik a nő-
vérszálló építése is.

2020 decemberében prof. dr.
Kásler Miklós emberi erőforrások 
miniszterétől átvehettem a  meg-
tisztelő megyei intézményvezető 
megbízást. 2021. január 1-jétől 
így már nemcsak a  Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház főigazgatói 
teendőit, de a Bács-Kiskun megyei 
egészségügyi intézmények vezetői 
feladatait is ellátom, tehát szoro-
sabb lett a kapcsolatunk a Kiskun-
halasi Semmelweis Kórházzal és 
a Bajai Szent Rókus Kórházzal.

Újabb nagy lépést hozott  
az egészségügyben 2021. A márci-
us 1-jétől bevezetett egészségügyi 
szolgálati jogviszony – reményeink 
szerint – egy tisztább, átláthatóbb, 
jobban szervezhető viszonyrend-
szert teremt mind a gyógyítómun-
kában részt vevő szakemberek, 
mind pedig a betegek számára. A 
Bács-Kiskun Megyei Oktatókór-
házban munkatársaim 98,6  szá-
zaléka írta alá nagy örömünkre új 
munkaszerződését, így továbbra is 
egy csapatként dolgozunk a  leg-
jobb tudásunk szerint a  betegek 
gyógyulásáért. P. É.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szakmai fel-
adatokban nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú, a 2020. 
év teljesítménye elismeréseként az „Év Katasztrófavédelmi Őrse” címet 
adta a Solti Katasztrófavédelmi Őrsnek. Nádasdi Gergely tű. százados, 
parancsnok elmondta, 2020-ban 242-szer vonultak. A káresetek közül 68 
volt műszaki mentés, és 174 alkalommal fordult elő tűzeset. P. É.

A roma származású politikus na-
gyon sokat tett a  cigány nemzeti-
ség felzárkóztatásáért. Amint azt 
Szűcs Csaba a Megyeházának nyi-
latkozta, 2014 óta tölti be a roma-
ügyekért felelős alpolgármesteri 
tisztséget kiváló együttműködés-
ben Fülöp Róbert polgármester-
rel, a képviselő-testület tagjaival és 
nem utolsósorban a  Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattal, a  me-
gye vezetésével. 

Mint mondta, csak összefo-
gással lehet eredményeket elérni, 
ezért kitüntetését is úgy értékeli, 
mint csapatmunka elismerését. 
Hangsúlyozta, hogy együttmű-
ködve lehet segíteni a kisebbségek 

felzárkóztatását, amelynek érdeké-
ben a  megye támogatásával több 
programot is indítottak Kiskunha-
lason. 

– Még Bányai Gábor elnöksége 
idején indult el a közös munka, de 
Rideg László elnöksége alatt vált in-
tenzívebbé az együttműködés a me-
gyei önkormányzattal. Önmagáért 
beszél a tény, hogy Magyarországon 
egyedüliként a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzatnak van romastra-
tégiája. Úgy gondolom, ez olyan 
példaértékű, amit országos szinten 
kellene gyakorolni, majd az  unió 
elé tenni, hogy ezek az  irányelvek 
legyenek a  mérvadók a  különböző 
felzárkóztatási projektek pályázati 
kiírásához – mondta Szűcs Csaba.

A politikus óriási sikernek tart-
ja az  oktatás területén elért ered-
ményeket, hiszen Kiskunhalason 
majdnem kilencven  százalékkal 
csökkent az  évet ismétlők száma, 
és száznál többen tettek sikeres 
érettségit, közülük a felsőoktatás-
ban is tanulnak. Nagy hangsúlyt 
fektettek a  szakképzésre, ezáltal 
sokaknak szakmát, megélhetést 
biztosítva. A minden korosztályra 

kiterjedő programban életvezetési 
ismereteket is oktatnak, és nyári 
táborokat szerveznek a  legkiseb-
beknek. 

– Nagy mérföldkőnek számít az 
a félmilliárd forintos pályázati lehe-
tőség, amelyik a szegregált városré-
szek felzárkóztatását célozza meg. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy országos minta lett a kiskun-
halasi projekt, amelynek keretében 
felszámoltuk az illegális szemétlera-
kó helyeket, felújítunk utakat, há-
zakat, lakásokat, közösségi tereket 
alakítunk ki – mesélte az alpolgár-
mester. Az ő vitathatatlan érdeme 
az is, hogy a dunaszerdahelyi főis-
kola konzultációs helye Kiskunha-
lason létesült.  -séva-
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Országosan egyedülálló
a megye romastratégiája

Orbán Viktor miniszterelnök Nemzetiségekért díjjal ismerte el 
Szűcs Csabát, Kiskunhalas romaügyekért felelős, társadalmi 
megbízatású alpolgármesterét, aki a helyi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökeként is dolgozott éveken át. Szűcs Csaba 
eddigi munkássága adta az állami kitüntetés alapját, amelyet 
a nemzetiségek napja alkalmából adományoztak az arra érde-
meseknek. 

„Az első és legfontosabb az okta-
tás, ami minden felzárkóztatás 
alapja. Csak erre lehet építkezni, 
ez az  egyetlen kitörési pont. A 
cigányság ötven, hatvan év alatt 
zárkózott fel, de az elmúlt tíz év 
képviseli a  valós eredményeket, 
hiszen előtte a  segélyezési rend-
szer nem volt motiváló. Har-
mincéves beidegződést kellett 
megváltoztatnunk. Példaképekké 
válnak sokan a  cigányság köré-
ből, hiszen a  szocializációs fo-
lyamatok is megváltoznak azzal, 
hogy a  szülőknek van feladatuk 
és céljuk.” Szűcs Csaba

Dr. Svébis Mihály: „Csak csapatként 
együttműködve érhetünk el sikert”

A Hírös Agóra folyamatosan tervez – 
már 2022-re is tele a naptáruk

Kiskunhalas •

  •
Kecskemét

•
     Solt
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Élőhelymegóvás
a Tisza-Holtágon

TERMÉSZETÜNK

A program célja, hogy a  teljes 
magyar Duna-szakaszon a  ha-
jóút mélysége elérje a  2,7  mé-
tert, és az év legalább 300 napján 
akadálymentesen közlekedjenek 
a nemzetközi hajózásban szabvá-
nyos – 25  deciméteres merülésű, 
1300–1600  tonna hordképességű 
hajók.

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal tájékoztatása szerint 
a  projekt Dunaföldvár és Foktő 
közötti szakaszának környezet-
védelmi hatásvizsgálata 2020. de-
cember végén kezdődött, az  el-
járás 2021.  február végén zárult. 
A  hivatal az  eljárásba bevonta 
a  szakhatóságokat, az  érintett 
települések jegyzőit, megkereste 
a  természetvédelmi kezelőket, 
a  felszíni vizek és a  felszín alatti 
vizek kezelőit.

Az ügyben a kötelező közmeg-
hallgatást február  11-én, Kecske-
méten tartották, a  járványhely-

zet miatt az  érintettek személyes 
jelenléte nélkül.

A Transzeurópai Közlekedési 
Hálózat (TEN-T) belvízi hajóút 
fejlesztésének 6,3 millió eurós ter-
vezésére 2015-ben nyert 85  szá-
zalékos támogatást Magyarország 
az  Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) alaptól. A beavatko-

zások a folyó Szap és a déli ország-
határ közötti szakaszán 31 helyszí-
nen, 52 kilométeren valósulhatnak 
meg.

Ennek részeként egyebek között 
2932  köbméternyi fenékbordát, 
több mint 36  ezer köbméter sar-
kantyút építenek vagy egészítenek 
ki, majdnem ekkora mennyiség-
ben létesítenek vezetőműveket, és 
12  080  köbméter mederanyagot 
kotornak ki. A tervezők a program-
ban minimalizálják a  kotrásokat 
és a hagyományos műszaki létesít-
mények kiépítését. A legkorábban 
2023-ban kezdődő munkák 5-6 
évig tartanak. Zs. F.

Őshonos növény- és 
állatfajainkat az élőhelyek 
eltűnése és feldarabolódása 
mellett az intenzíven 
terjedő idegenhonos fajok, 
az úgynevezett özönfajok 
is veszélyeztetik. Most már 
kaktuszok is fenyegetik 
a hazai növényvilágot. Az 
elmúlt hónapokban Kéles-
halom és Tázlár környékén 
távolították el állománya-
ikat a Kiskunsági Nemzeti 
Park dolgozói.

A kaktuszok – egy faj kivételé-
vel – az  amerikai kontinensen 
honosak, napjainkra a télálló faj-
ták a  hazai kertekben is kedvelt 
dísznövények. A  kaktuszok több 
nemzetségének képviselői kö-
zött is találunk olyanokat, ame-
lyek Európa mediterrán vidékein 
özönfajjá váltak. Azt pedig már 
tudjuk, hogy az a  faj, amelyik 

valahol már veszélyes özön-
fajjá vált, jó eséllyel máshol is 
az  lesz. A  fügekaktusz vagy más 
néven medvetalpkaktusz (Opun-
tia fajok) és más bokorkaktuszok 
(Cylindropuntia  fajok) példányait 
sajnos több helyen megtalálták 
Magyarországon a  természetvé-
delmi őrök és a  természetjárók: 
a  Pilisben, a  Vértesben és a  Kis-
kunságban is.

Ezek a  fajok jól tűrik a  téli 
mínuszokat, így jó vízátereszté-
sű talajra és napos helyre kerülve 
gyorsan „megvetik a lábukat”, sza-
porodásnak indulnak, majd tele-
peket képeznek, kiszorítva maguk 
körül minden más növényt.

A Duna–Tisza közén Ágas-
egyházán, Kunbaracson, Kun-
adacson, Tázláron és a kéleshal-
mi homokbuckákon is találtunk 
már állományokat. A  legjobb, 
amit ilyenkor tehetünk, hogy el-
távolítjuk őket.

A kaktuszokat manuálisan, 

kézzel és ásóval távolítottuk el 
a gyepről. Az ilyen területeket a rá 
következő években is ellenőrizni 
kell, mivel apró, szemmel szinte 
észre sem vehető sarjak még ma-
radhattak.

HOGYAN KERÜLNEK 
A KAKTUSZOK
A TERMÉSZETBE?
Gyakran kertből vagy temető-
ből kivadulva jutnak a  környező 

gyepekre, vagy zöldhulladékként 
kerülnek a  területre, esetleg szán-
dékosan ülteti ki valaki felesleges-
sé vált növényeit. A  hajtásdara-
bok könnyen legyökeresednek, de 
magról is terjedhet. A kaktuszok 
a hazai természetes élőhelyeken 
nemkívánatos, idegenhonos, 
potenciálisan invazív növény-
fajok, amelyek élőhelyfoglalá-
sukkal kiszorítják az  őshonos 
növényeket. Az  ilyen fajokat 

zöldhulladékba sem szabad tenni! 
Igazgatóságunk javaslata, hogy 
otthon, a  kertünkben is kerüljük 
a tájidegen növényfajok ülteté-
sét. Válasszunk helyettük inkább 
őshonos fajokat vagy olyan dísz-
növényeket, amelyekről biztosan 
tudjuk, hogy nem terjednek ag-
resszívan.

Forrás: www.knp.hu
Fotó: Czitor Bea

VÁLTOZTATÁSOK SOLTNÁL ÉS FOKTŐNÉL

300 napon át hajózhatóvá teszik a Dunát 

Várhatóan ez év áprili-
sában fejeződik be mint-
egy hatvan hektáron és 
1,2 milliárd forintból 
a Holt-Tisza és három 
holtágának élővilágát 
újjáélesztő program 
Tiszakécskén. A korábbi 
évtizedekben meggyengült 
vízi élőhelyek a rehabili-
tációval visszanyerhetik 
vitalitásukat, és számos 
védett fajnak, illetve egy 
összetett ökoszisztémának 
adhatnak otthont.

A rehabilitációval a  holtágak-
ban iszapkotrást végeztek, vala-
mint rendezték a partszakaszo-
kat is. Felújították a  holtágak 
közötti vízkormányzó műtár-
gyakat, és kiépítették a víz-
utánpótlást biztosító vízkivéte-
li lehetőségeket.

A leginkább érintett 
I-es  holtág esetében mintegy 
54  ezer köbméter száraz me-
derkotrást végeztek. A  kivite-
lezési munkálatokat megelőzte 
a  holtágban élő halállomány 
áttelepítése, a víz lecsapolása és 
a nád irtás.

A III-as és IV-es holtág ese-
tében a beavatkozás elsősorban 
alakító kotrást és rézsűigazítást 
tartalmazott, vagyis csökkente-
ni próbálták a meglévő vízszin-
tet, figyelembe véve a  halállo-
mány érdekeit.

A természetvédelmi fejlesz-
téseknek köszönhetően jobb 
lett a vízminőség, és tovább él-
het a  magyar gazdag vizes élő-
helyörökség. A  rehabilitáció 
megerősíti a  védett fajok élő-
helyeit is, és lehetővé teszi más, 
korábban itt élő madár-, hal- és 
kétéltűfajok tartós, új élőhelyé-
nek kialakítását is.

A projekt keretében 
a  Holt-Tisza I-es holtága men-
tén kialakítanak egy többállo-
másos tanösvényt is madárles-
sel és kilátóval.

A rehabilitációs projektet eu-
rópai uniós forrásból és a hazai 
központi költségvetési irányzat-
ból származó támogatásból fi-
nanszírozzák. Az 1,2 milliárd fo-
rintos beruházást konzorciumi 
formában a Kiskunsági Nemze-
ti Park Igazgatóság és partnerei, 
a  tiszakécskei önkormányzat és 
a  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság valósítja meg. V. J.

Elkezdődött a dunai hajóút fejlesztésének környezetvédelmi 
engedélyezési eljárása. A tervezők szerint a folyó jobb ha-
józhatóságát célzó beavatkozások 2023-ban indulhatnak. 
Dunaföldvártól Foktőig négy helyszínen – a dunaföldvári, 
a dunaföldvár–solti, a révbéri kanyarulatban, a madocsai 
átmenetben és a barákai szűkületben – a mederben 30 változ-
tatást végeznének el. 

Nincs helyük a kaktuszoknak a hazai flórában

     •
Tiszakécske

Biztonságosabbá válik a teherhajózás
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ÚJ MESÉKKEL ÉS LEGENDÁKKAL JELENTKEZIK BÁCS-KISKUN MEGYE

Aki nem hiszi, járjon utána –
mesél a megyénk

Bács-Kiskun megye mindig 
szoros kapcsolatot ápolt 
a különböző nemzetisé-
gekkel. A megyei önkor-
mányzat több területen is 
segíti a nemzetiségi önkor-
mányzatokat, legyen szó 
a napi munkáról vagy éppen 
a hosszabb távú tervek 
megvalósításáról. A jelenlegi 
feladatokról Vedelek Nor-
berttel, a megyei közgyűlés 
alelnökével beszélgettünk.

Bács-Kiskun megye mindig sok-
nemzetiségű megye volt, és ez a mai 
napig igaz. Ön szerint ez segíti vagy 
nehezíti a mindennapi munkát?

– A soknemzetiségi létet kü-
lönösen a  megye déli részein ér-
hetjük tetten. A  legjelentősebb, 
legnagyobb számban képviselt 
nemzetiségi közösségeket a  ro-
mák, a  horvátok, a  németek, 
a  szerbek és a  szlovákok alkot-
ják. Sváb települések sorával ta-
lálkozhatunk, ha a  megyében 
mozgunk, elég csak a Nemesnád-
udvar–Hajós–Császártöltés vona-
lat említenem. Kiskőrös környé-
kén szlovákok telepedtek le, Baján 
és környékén erős képviseletük 
van a  délszláv nemzetiségeknek. 
Mindig soknemzetiségű területen 

éltünk, úgy hiszem, ezért örököl-
tünk gazdag kultúrát, erős hagyo-
mányokat, büszke gondolkodást.

A megyei önkormányzat hosszú 
évek óta segíti a  nemzetiségeket, 
legyen szó akár anyagi, akár erköl-
csi támogatásról. Milyennek ítéli 
a kapcsolatot a nemzetiségi önkor-
mányzatokkal?

– A nemzetiségi önkormány-
zati vezetőkkel napi szintű kapcso-
latban vagyunk, állandó a kapcso-
lattartás. Odafigyelünk a bajban is 
egymásra. Ennek legjobb példája 
a februárban zajlott gyűjtés. A hor-
vátországi földrengés következmé-
nyeinek enyhítésére szerveztünk 
jótékonykodást a  horvát nemze-
tiségi önkormányzattal közösen. 

Rideg László elnök úr felhívására 
a megye szinte összes településéről 
érkeztek csomagok, adományok. 
Úgy gondolom, a megye lakossága 
ismét bizonyította jólelkűségét, és 
megmutatta közösségünk erejét.

Nemrég fejeződött be Baján 
a Nemzetiségi Ház felújítása...

– Külön öröm számomra, hogy 
a  Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Baján tartja fent a Nem-
zetiségi Házat. A Szabadság utcai 
ingatlanra már ráfért a  felújítás, 
amit a  megyei önkormányzat pá-
lyázatból oldott meg. Bízom ab-
ban, hogy további felújításra is lesz 
majd lehetőség a városban. 

H. L.

KÖZÖSSÉGEINK

Az Érték-Élmény-Egészség  
közösségi program égisze 
alatt a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 3D nyom-
tatókat helyezett ki több 
intézménybe, köztük a kis-
kőrösi Bem József Általános 
Iskolába.

A korszerű technika segítségével 
a helyi, illetve megyei identitás 
erősítéséhez kapcsolódó termé-
keket állítottak elő a gyerekek a 
3D szakkörök keretében. Az al-
kotómunkát természetesen kép-
zés előzte meg, ahol a pedagógu-
sok tanúsítványt vehettek át az 
újszerű technológia elsajátításáról.     
Az oktatási tematika a digitális tech-
nika megismerésére, alkalmazására 
irányult. A felnövő generáció szá-
mára elérhetővé vált a számítógépes 
tervezés lehetősége, a 3D nyomtatás 

beépítése az iskolák tanmenetébe, 
mely a kihívás mellett óriási él-
ményt is jelent pedagógusnak és di-
áknak egyaránt. Nagy lelkesedéssel 
számoltak be a folyamatról, mely-
nek végén kézzel foghatóvá vált pél-
dául egy kocka vagy kulcstartó, de 
Petőfi szülővárosában, a szőlő és bor 
városában nagy sikert aratott a helyi 
identitást meghatározó hűtőmágnes 
vagy a Kiskőrös feliratozású borosü-
veg. Amint arról a résztvevők be-
számoltak, már a tervezési szakasz 
is jelentősen hozzájárul a megyei 
identitás erősítéséhez, hiszen helyi 
sajátosságokban, a település, a me-
gye népszerűsítését célzó tárgyak-
ban gondolkodnak az alkotók.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Megyei Identitás Erősítése 
(TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001) 
projektjének keretében, az Érték-Él-
mény-Egészség közösségi program 
égisze alatt valósult meg. -séva-

Egy ízig-vérig budapesti 
kislány a nyári szünetben 
három hétre vidékre kerül. 
Állítja, hogy a fővároson 
kívül nincs élet, minden 
lassú, unalmas és puszta. 
Ez a kislány a mesekönyv 
huszonkét története során – 
kedves kísérőivel kalandos 
utakon és izgalmas meg-
próbáltatásokon keresztül – 
bejárja Bács-Kiskun megye 
jó néhány települését. Bár 
morcosan érkezik, boldogan 
tér vissza a fővárosba, mert 
Bács-Kiskun boldoggá 
tesz(i).

Ez a  mesekönyv azért születik, 
hogy történetein keresztül a gye-
rekek megismerjék Bács-Kiskun 
megye épített és természeti örök-
ségeit, értékeit. Hogy vágyat éb-
resszünk bennük arra, hogy szü-
leikkel a jövőben valóban bejárják 
ezeket a helyszíneket, és a megélt 
történeteikkel továbbörökítsék 
az itt élők múltját, identitásának 
alapjait. A  mesék legfőképpen 
a  8-10  éves korosztályt célozzák, 
de a kisebbek is élvezhetik. 

Minden meséhez tartozik egy 
rövid, környékbeli legenda, ami 
a történetmesélés hagyományát, 
fontosságát erősítve arra buzdítja 
az olvasókat, hogyha nem hiszik 

el az  olvasottakat, 
akkor bizony, járja-
nak utána…

Szűcs Brigitta Z.
– Néhány éve éltem Buda-
pesten, de szinte minden hétvé-
gén hazajártam ide, Bács-Kiskun 
megyébe. A  barátaim azzal vic-
celődtek akkor, hogy „pesti lány 

vagyok vidé-
ki szoftver-
rel”. Ismerem 
a  nagyvárosok 
előnyeit, és 
szeretem a kis-
városok és kis-
t e l e p ü l é s e k 
báját. Ráadá-

sul mivel hat éven át a Petőfi Népe 
újságíró-szerkesztő munkatársa 
voltam, magam is sok-sok telepü-
lésen jártam, örömmel mutatom 
be azokat ezen a mesekönyvön 
keresztül.

Valóság vagy legenda? 
Az ötven legenda, amelyek Bö-
szörményi Gyula tollából kerül-
nek ki, helyi históriákat mesélnek 
el. Különös tekintettel a közelgő 
Petőfi-évre, több történet szól Pe-
tőfiről a  gyermekkorától egészen 
a vándorlásáig. Az egész program 
és a  könyvek is arra hivatottak, 
hogy növeljék a  lakosság helyi 
kötődését. 

A 
most készülő 

kötetek – az elsőkhöz hason-
lóan – a lakosok által küldött 

történetek alapján készülnek. 
A legendák gyakran valami-

lyen nevezetes helyhez köthetők, 
mint egy tó vagy mocsár, régésze-
ti lelet. A könyv elolvasása után 
talán sokaknak támad kedve eze-
ket a helyeket felkeresni.

Böszörményi Gyula
A  Gergő és az  álomfogók című 
meseregényével lett országosan 
ismert 2002-ben. A  Gergő-soro-

zat második 
kötete (Gergő 
és a  bűbájket-
rec) 2003-ban 
M a g y a r o r -
szágon az  év 
s i ke rköny ve 
lett. Ugyaneb-
ben az  évben 

a Gergő-regények megkapták 
az  Év Gyermekkönyve  díjat és 
a  Körtemuzsika díjat is. A  szer-
zőt 2007-ben József Attila-díjjal 
és a  Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés Elnökének különdíjával 
tüntették ki.  P. É.

A közelmúltban adták át 
Kiskőrösön azt a pályázati for-
rásból megépült alkotóházat, 
ahol a gyerekek oktatására, 
korrepetálására, tehetséggon-
dozására is lehetőség nyílik.

A  művészet csodákra képes, és ki-
váló kitörési pontot is ad a  nehéz 
körülményekből, a  hátrányos hely-
zetből. Erre nagyszerű példa az  al-
kotóházat üzemeltető Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat vezetője, 
Kunhegyesi Ferenc (Fero), aki ren-
geteg ötlettel, programmal színesíti 

Kiskőrös életét. A megyei Prima-dí-
jas festőművész által megálmodott 
alkotóház az integrációt is szolgálja, 
hiszen amint azt Fero megfogalmaz-
ta, nem csak roma fiatalokat sze-
retne bevonni az itt zajló munkába. 
Több zenés, irodalmi összejövetel is 
szerepel a tervek között, de a legna-
gyobb célkitűzés kétségtelenül az, 
hogy a  roma társadalom számára 
olyan példát, mintát adjanak, ame-
lyik segíti társadalmi helytállásu-
kat, hagyományaik és 
értékeik megtartását, 
bemutatását.  -séva-

Megyénkben tíz nemzeti-
ség kultúrájának értékei 
keverednek, amelyeket a 
Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat szeretne megörökí-
teni az utókornak. A felbe-
csülhetetlen értékű örökségek 
részei azok a helyi történe-
tek, amelyeket egy kötetben 
gyűjtenek össze. A megyei 
legendárium illusztrációinak 
elkészítésére Pócsik Olga 
festőművész, a kiskunmajsai 
Tomori Pál Katolikus Gim-
názium rajztanára kapott 
felkérést.

– A legendák fontos kulturális örök-
ségeink, a kollektív tudatunk részei. 
Ismerős történetek, de sosem gon-
doltam bele abba, hogy ezek a tör-
ténetek itt, a  környezetünkben él-
tek, ide is köthetők. Olvasás közben 
ismert, valamint számomra sosem 
hallott történetek elevenedtek meg 
a szemem előtt, és az identitásér-
zésemre is nagy hatással voltak 
– mondta el Pócsik Olga, akinek 
két kisgyermekes édesanyaként is 
kihívást jelentett a mesék illusztrá-
cióinak elkészítése.

– A legendák tele vannak ősi 
igazságokkal, üzenetekkel, és a múl-
tunkról mesélnek. Izgalmas és meg-

tisztelő felkérés volt az  illusztrálá-
suk. Közel állt hozzám a  feladat, 
hiszen meseszerű világot jelenítek 
meg, de felnőtteknek. Úgy gondol-
kodtam, hogy az  illusztrációk le-
gyenek figuratívak, mesések, érezni 
lehessen rajtuk a  játékosságot, de 
mégis maradjanak komolyak. Tö-
rekedtem, hogy legyen a  képeken 
népiesség, finomság és hagyomány. 
Nagy kihívás volt a feladat, de min-
den pillanatát élveztem. Komoly 
háttérmunka előzte meg az  alko-
tást: a  legendákhoz tartozó for-
rásanyag mellett rengeteget kuta-
kodtam, hogy korhűség jellemezze 
a viseletet, ruhákat, megjelenített 
épületeket – árulta el alkotásairól 
Pócsik Olga. F. E.

Gazdag kultúrát és hagyományokat 
őriznek a nemzetiségek

Legendák elevenednek meg
Olga illusztrációin

Roma alkotóház épült Kiskőrösön

KÉZZEL FOGHATÓ LETT A MEGYEI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE

Óriási siker a 3D nyomtató

Kiskun-
majsa•

       Baja•

       Kiskőrös•
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Fotó: Szász Marcell
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BÁCS

Siflis Szabadkai Géza 
a kommunista diktatúra 
áldozataként 41 évesen 
elhunyt világhírű kapus, 
labdarúgó 1907-ben szüle-
tett a történelmi Magyaror-
szágon. Az egykori délvidéki 
labdarúgó tagja volt annak 
az FTC-keretnek, amelyik az 
első dél-amerikai turnéján a 
kétszeres olimpiai, majd ké-
sőbb világbajnok Uruguayt 
is legyőzte 3:2-re.

Siflis Géza 
1 9 0 7 - b e n 
s z ü l e t e t t 
Ó k e r e s z -
túron. Te-
h e t s é g e s 
k apu s ké nt 
19 évesen 

bekerült a  jugoszláv válogatottba, 
az 1928-as amszterdami olimpián 
ő védte a  plávik kapuját. 1928 és 
1930 között a Ferencváros játéko-
sa volt, így részt vett a  Fradinak 
világhírnevet szerző 1929-es 
dél-amerikai túrán, ami-
kor az  akkori világ-
bajnok Uruguay 
válogatottját 
is legyőz-
t é k . 

A  második világháború végén 
Kelebiára költözött, és a  Leven-
te Sport Egyesület trénere lett. 
Az  akkori kommunista diktatúra 
üldözése és súlyos bántalmazása 
következtében halt meg 1948. ok-
tóber 29-én, Délvidéken.

A 20. század elején Siflis Géza 
Szabadkán kezdte futballistakarri-
erjét, ahonnan Budapestre, majd 
a  magyarországi Kelebiára került. 
Délvidéki magyarként állandó 
célpontja volt az egykori Államvé-
delmi Hivatalnak, vagyis az ÁVH-
nak. Az  Andrássy út 60. alatti 
pincebörtönben az ÁVH verőlegé-
nyei olyan súlyosan bántalmazták, 
hogy az  ott szerzett sérüléseiből 
soha nem tudott felgyógyulni.

A Fradi egykori focistájának 
életútja bekerült Kelebia helyi ér-
téktárába is, valamint egy emlék-
alapítvány létesítéséről is dön-
töttek, és szeretnék, hogy a  róla 
elnevezett emléktorna régiós 
szintre is kiterjedjen.

P. É.

Kunszentmiklós büszkesége, 
Szemes Gergő tehetséges 
vívó tíz évvel ezelőtt találko-
zott a sportággal. Edzőjével, 
Szabó Istvánnal 2011-ben 
kezdte el a közös munkát 
a Kunszentmiklósi Diák 
Vívó Sportegyesület tag-
jaként. A kezdet nem volt 
könnyű ugyan, de Gergő 
mégsem adta fel. Kitartásá-
nak köszönhetően ma már 
világhírű elismerést szerzett 
a sportágban. 

Tehetsége hamar megmutatkozott, 
a versenyeken nem talált legyő-
zőre. Elmondása szerint ez annak 
a  kitartó munkának köszönhető, 
amelyik az első két évét jellemezte. 
Edzője fontosnak tartotta a  stabil 
alapok elsajátítását, ami a lábmun-
ka és a  fegyvertartás rutinszerű 
alkalmazását jelentette. Kimagasló 
tehetségével Gergő kinőtte a  kis-
város vívóklubját, ezért négy  éve 
edzőjével, Szabó Istvánnal a  fővá-
rosba vette az  irányt, és leigazolt 
a  Ferencváros vívószakosztályá-
hoz. A  tanulmányaiban csendes 
és szorgalmas fiú a  páston csibé-

szes versenyzővé változott. Gergő 
a  kadétkorosztály világranglis-
ta-vezetője és kadét-Európa-baj-
nok. A  februárban megrendezett 
Magyar Kupa felnőttversenyén 
férfitőregyéniben a  dobogó har-
madik fokára állhatott. A  fiatal 
versenyző még a juniorkorosztály-
ban szerez tapasztalatot, de már 
felnőttbajnokságokon is versenyez. 
Decemberben a  felnőtt országos 
vívóbajnokságon II. helyezést ért 
el, és jelenleg a Magyar Vívó Szö-
vetség felnőtt magyar ranglistájá-
nak 2. helyén áll. 

Legközelebb áprilisban, a  ka-
irói utánpótlás-világbajnokságon 
izgulhatunk érte.  T. Sz.

Február elején a munkate-
rület átadásával elkezdődött 
a Kalocsai Eperföldi Sport-
iskolai Általános Iskola 
udvari sportpályájának 
a felújítása. A 40 millió fo-
rintos beruházás a Magyar 
Kézilabda Szövetség támo-
gatásával valósul meg. 

A projektben együttműködő part-
nerként Kalocsa Város Önkor-
mányzata és a  Bajai Tankerületi 
Központ is részt vesz. 

A korábban is szabadidős és 
sportcélokat szolgáló helyszínen 
a  beruházás legkésőbb nyár végé-
re befejeződik. A pálya teljesen új, 
korszerű burkolatot kap, ezenkívül 
különböző eszközökkel, például 
kapukkal és labdafogó hálókkal is 
felszerelik. 

A  165  fő alsóst és 191  fő fel-
ső tagozatost – összesen 356  di-
ákot – számláló intézményben a 
2017/2018-as tanévtől Kalocsai 

Eperföldi Sportiskolai Általános 
Iskola néven 1. évfolyamtól indul-
va felmenő rendszerben, sportis-
kolai tanterv szerint oktatnak. Az 
iskola számos tehetsége a  város 
és a  járás sportéletét erősíti, ezért 
az új, korszerű sportpálya az intéz-
ményen belüli edzés lehetőségével 

számukra különösen nagy előrelé-
pést jelent. A tanintézet vezetője 
szerint az új létesítmény jelentősen 
hoz zájárul a  sportiskolai oktatás 
szín  vonalának emeléséhez: hogy 
pe da gó giai  céljaikat kulturált és 
biz  ton ságos környezetben érjék el.
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A járvány miatti jelenle-
gi korlátozások ellenére 
már tervezi az Egészséges 
Bács-Kiskunért sorozat 
tavaszi-nyár eleji folytatá-
sát a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat. A megyei 
szabadidősport-szövet-
séggel egyelőre egyeztetések 
zajlanak azzal kapcsolatban, 
hogy milyen helyszínekkel és 
programokkal folytatódhat a 
programsorozat. 

Tavaly ősszel a  tizenegy járásból 
hatban (Bácsalmás, Kiskunhalas, 
Kalocsa, Kecskemét, Baja, Kun-

szentmiklós) aktív szervezőként 
vett részt csapatunk 1-1 program-
ban, míg a továbbiakban a kiskun-
félegyházi, kiskunmajsai, kiskő-
rösi, jánoshalmai és tiszakécskei 
területre szervezünk programo-
kat. Továbbra is szükség lehet fu-
tócipőkre, túrabakancsokra, túra-
botokra vagy akár kerékpárokra, 
illetve új szereplőként a lovaglás is 
megjelenhet a kínálatban. Utóbbit 
egy családi és lovasszakmai nap-
pal egybekötve Kiskunmajsa–
Csólyospálos és Tiszaalpár tele-
pülésen tervezzük lebonyolítani. 
Bács-Kiskun megyében nagy ha-
gyományokkal rendelkezik a  lo-
vassport és lovaglás. Célunk az, 

hogy egy-egy „lovasudvarral” 
együttműködve, családi piknikkel 
egybekötve bemutassuk ezeket 
a  történelmi hagyományokat, ki-
egészítve olyan ügyességi felada-
tokkal, amelyek szorosan kapcso-
lódnak az  ősi magyarsághoz és 
a lovakhoz. 

Terveink szerint ott leszünk 
Kiskőrösön, ahol a  Kiskunság 
természeti kincseit érintve a  me-
gye egyik legnépszerűbb túráját 
szervezik már évtizedek óta. Idén 
a XVII.  Petőfi-túrához vagy a 
Tóról  tóra túrához csatlakozna az 
Egészséges Bács-Kiskunért prog-
ram. 

Reméljük, ott lehetünk a Bu-
gaci  Futó  Homok félmaratonon 
és azon a mélykúti Júdásfa  túrán, 
ahol többek között a 2020-as év fá-
ját csodálhatják meg a résztvevők. 

A vírus okozta helyzet miatt 
jelenleg csupán terveink vannak, 
viszont annál nagyobb bizalom-
mal és reménnyel készítjük elő 
annak a lehetőségét, hogy ezekkel 
a programokkal tegyünk az egész-
séges Bács-Kiskunért.  S. A.

Nem talált még legyőzőre a 
kun szentmiklósi vívó
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