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Ipari park létesült Szentkirályon
A szentkirályi ipari park 
fejlesztése jelentős előrelépés a 
település gazdasági fejlődésé-
ben. A beruházás elsősorban 
a helyi vállalkozók és befekte-
tők számára kínál lehetőséget 
munkahelyteremtő beruhá-
zások létesítéséhez. 

A bekerített, közművekkel és 
megfelelő minőségű útkapcsolat-
tal ellátott ipari park képes lesz 
kiszolgálni a kis- és középvállal-
kozások telephelyigényeit.

A helyi vállalkozók közül so-
kan a lakóhelyükön végzik a te-
vékenységüket – tájékoztatott 
Szabó Gellért, Szentkirály pol-
gármestere. – Nekik szeretnénk 
segítséget és egyben megoldást 
nyújtani arra, hogy modern üzleti 
környezetben elkezdjék vagy bő-
vítsék gazdasági tevékenységüket 
– tette hozzá a településvezető, 
hangsúlyozva, hogy a kialakított 
ipari terület javíthatja a helyi vál-
lalkozások versenyképességét.

(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Bábel Balázs 
kalocsa–kecskeméti érsek

Karácsony mindenkori jó híre
Amikor ezeket a sorokat 
írom, még egyáltalán nincs 
„karácsonyi hangulatom”, 
sőt azt sem tudom, hogy 
amikor az olvasók kezébe 
kerül ez a kis írás, milyen 
lesz a Covid-járvánnyal 
fertőzött környezetünk. 

Egy többszörösen felidézett ka-
tonakori emlék talán közelebb 
hozza a mindenkori jó hír meg-

értését. A honvédségnél töltött 
első karácsonyomkor szándéko-
san helyeztek szolgálatba, és ezt 
azzal indokolták, nehogy éjféli 
misét tartsak a laktanyában. Hi-
ába mondtam, hogy én még csak 
papnövendék vagyok, akkor is 
féltek tőlem. Amikor az éjszakai 
őrségben álldogáltam, a műsza-
ki alakulat irányából az akkori 
nagy katonai rádióban felcsen-
dült az ismert német karácsonyi 
dallam. Bizonyára egy vallásos 

katona fogta be valamelyik kül-
földi adón, és amilyen hangosra 
csak lehetett, felerősítette, hogy 
zengett belé az egész épület. Ak-
kor értettem meg: bármilyen 
körülmények között legyünk is – 
elzártság vagy kórház –, minden-
kihez eljuthat az angyalok meg-
énekelt üzenete: „Nagy örömet 
hirdetek nektek, megszületett a 
Messiás Betlehemben, Dávid vá-
rosában!” 

(Folytatás a 3. oldalon)

Mit üzen nekünk, a mai kor emberének Petőfi? Hordoz-e számunk-
ra élete, törekvései értéket, példát, amelyek napjainkban is hasz-
nosak lehetnek?  Megyénk neves költője nem csak verseivel alkotott 
maradandót. Petőfi Sándort az élete, a nemzettudata, a tenni akarása 
teszi a mai napig is modern ikonná. Egy érdekes megfogalmazás sze-

rint Petőfi úgy hatott a környezetére, mint kora rocksztárja, influen-
szere: befolyásolt, lelkesített és tetteivel példát mutatott kortársainak. 
Nemcsak megénekelte a mindennapokat, a szerelmeket, a hazaszere-
tetet, hanem ő maga is kardot ragadott, meghozva a legdrágább áldo-
zatot hőn szeretett hazájáért. (Folytatás a második oldalon)
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– Az Egészségipari Támoga-
tási Programmal olyan tervek 

teljesítését segíti a kormány, 
amelyek erősítik Magyarország 

egészség ipari önellátását, hoz-
zájárulnak a gyógyszerek és 
gyógyászati eszközök gyártásá-
nak határokon belül tartásához, 
a hazai gyártóhelyek számának 
emelkedéséhez és a kapacitá-
sok bővítéséhez – hangsúlyozta 
Varga Mihály pénzügyminisz-
ter a program első három tá-
mogatási szerződésének aláírá-
si ünnepségén.

Magyarországnak az az ér-
deke, hogy az egészségügyi 
védőeszközök terén is képes 
legyen az önellátásra, és a jár-
vány újabb hulláma esetén se 
legyen kiszolgáltatva a nemzet-
közi piacnak. 

A Pénzügyminisztéri-
um 50 milliárd forintos ke-
rettel indított programot az 
olyan magyar vállalkozások 
beruházásának és fejleszté-
sének támogatására, amelyek 
az egészségipar megerősíté-
sében vállalhatnak szerepet. 
Az Egészségipari Támogatási 
Program célja a magyarországi 
gyógyszer- és gyógyászatiesz-
köz-gyártás fejlesztése a gyár-
tóhelyek számának emelésével 
és hatékonyságuk növelésével. 
A vissza nem térítendő támo-
gatással a pályázat nyertesei 
versenyképesebbek lehetnek. 

 F. E.

Az önkormányzat régi vágya, hogy 
a közétkeztetést az óvodától az is-
kolán át az idősek ellátásáig kor-
szerű konyha biztosítsa. Továbbá, 
hogy a helyi és környékbeli terme-
lők bizonyos termékeiket korszerű-

en feldolgozva, vákuumcsomago-
lásban tudják értékesíteni, illetve a 
helyben megtermelt zöldségekből 
készült ételek kerüljenek a kony-
hából a dunavecseiek asztalára – 
hangsúlyozta a polgármester. 

Vörös Sán-
dor az üzem 
t e c h n o l ó -
giájáról ki-
fejtette: a 
zöldségeket, 
például a 
petrezsely-
met, hagy-
mát nemcsak feldolgozzák, 
hanem továbbértékesítésük ér-
dekében gépi csomózásukat is 
elvégzik. Mint elhangzott, az épü-
letben a fontosabb bontási mun-
kákat már elkezdték, hamarosan 
befejezik a tető javítását. Jelenleg 
a belső válaszfalakat alakítják ki, 
és folyamatban van a konyhatech-
nológiai eszközök közbeszerzése.

A településvezető szólt arról, 
hogy a közétkeztetést jelenleg is 
az önkormányzat biztosítja a tele-
pülésen. Hosszabb távon, pótolva 
az eddigi hiányt, a diétás étkezte-
tést is szeretnék bevezetni. 

A cél az, hogy február 28-ig 
már érvényes működési enge-
délye legyen mind a konyhának, 
mind a kezdetben négyfős zöld-
ségfeldolgozó üzemrésznek, hogy 
március 1-jétől már új fejezet 
kezdődjék a dunavecsei közétkez-
tetésben. Zsiga Ferenc

Alapjaiban újul meg
Dunavecse közétkeztetése

Gazdaságélénkítő programra kapott támogatásból az 
alapjaitól újul meg Dunavecsén a közétkeztetés. A cél 
eléréséhez az önkormányzat a Belügyminisztériumtól 
150 millió forint pályázati támogatást kapott. Vörös 
Sándor polgármester elmondta: a rendelkezésre álló 
forrásból a régi mozi épületét újítják fel úgy, hogy 
abban kettős céllal egy 500 adagos konyha, mellette 
zöldségfeldolgozó üzemrész működjön.

•
Dunavecse

•
Kunfehértó

(Folytatás a címlapról)
A polgármestertől megtud-

tuk, hogy a beruházással az ön-
kormányzat az iparterületen hat 
saját tulajdonban lévő ingatlanját 
fejlesztette, megvalósítva a terep 
rendezését: kerítés épült, és ki-
alakították a belső közműhálóza-
tot is. A telken belül kiépítették 
a víz-, a szennyvíz-, a villamos-
energia- és gázvezetékeket. Az 
iparterületen belüli elérhetőséget 
új aszfaltozott út biztosítja, amely 
mellett csapadékvíz-szikkasztó 
árkok és közvilágítás létesült, il-
letve kicseréltek egy transzformá-
torállomást.

A pályázati kiírás hamarosan 
megjelenik a területek bérlésére, 
de már most is akadnak jelentke-
zők, akik igénybe vennék az ipari 
terület kínálta lehetőségeket. Van, 
aki mezőgazdasági gépkereske-
dést vagy éppen autómosót sze-
retne létesíteni, de villanyszerelés-
sel és közműépítéssel foglalkozó 
vállalkozó is jelezte már az igényét 
– tájékoztatott Szabó Gellért.

Szentkirály Község Önkor-
mányzata a Településfejlesztési 
Operatív Programnak köszönhe-
tően ezzel a beruházással jelentős 
lépést tett a helyi gazdaság fejlesz-
tése érdekében. L. V. K.

•
SzentkirályIpari park létesült

Szentkirályon

(Folytatás a címlapról)
Törékeny alakja ma is példája, 

hogy nem a testi erő és a termet 
az, ami egy csatában helytállás-
ra alkalmassá teszi a hétközna-
pok hőseit. Mint átlagemberek, 
mi magunk is tehetünk, teszünk 
mindennap környezetünkért, 
kultúránkért, gazdaságunkért. 
Petőfi Sándor az egész ma-
gyarságnak példaképet jelent.

Születésének 200. évfordulója 
alkalmából a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat kezdemé-
nyezte egy megyei, országos és 
Kárpát-medencei program elin-
dítását Talpra, Magyar! címmel. 

A közgyűlés szeptemberi ülé-
sén döntött arról, hogy az Or-
szággyűlésnél kezdeményezi 
2022–2023-at Petőfi Sándor-em-
lékévvé nyilvánítani. A testület 
tá mogatja és szorgalmazza az 
anyaországban, a  határon túl élő 
magyarság és a diaszpóra ma-
gyarsága között, valamint a V4 
országaiban olyan programok le-
bonyolítását, amelyek méltó em-
léket állítanak költőnk munkássá-
gának és a magyar szabadságnak. 
Ennek érdekében a következő év 
elején a megyei önkormányzat 
létrehozza a Bács-Kiskun Me-
gyei Petőfi Emlékbizottságot, 
amely a megyei feladatokat elő-
készíti, koordinálja, ezenkívül in-
tegrálja Bács-Kiskun társadalmi, 
közösségi szervezeteit, többek kö-
zött a Kecskeméti Katona József 
Múzeumot, Kiskőrös Város Ön-
kormányzatát, a Kecskemétfilm 
Kft.-t, a Katona József Könyvtárat 
és a Neumann János Egyetemet. 

A program olyan magasztos 
célokat tűzött zászlajára, mint az 
elhivatott tenni akarás, az érté-
kek megismerése, megmentése a 
jövőnek, a nemzettudat erősítése 
és a megmaradásunk biztosítása 
a Kárpát-medencében, amelyek 
Petőfi neve alatt egy mindenki 
számára értelmezhető, hiteles 
brandként a minőséget is jelentik. 

A következő év elején kezdő-
dik a szerteágazó feladatkörök, 
beavatkozási pontok feltárása, 
amelyek eredménye 2022–23-
ban szökkenhet szárba. Rendez-
vényekben, kulturális és sport-
eseményekben teljesednek ki, 
és helyet kapnak közöttük a ter-
mékfejlesztés, a turizmus, a kul-
túra, az ifjúságnevelés elemei is. 
A bizottság tagjai azt szeretnék, 
hogy az emlékév minden napjá-
ra jusson olyan esemény, verseny, 
kiállítás, színházi előadás, amely 
a költőhöz kötődik.

A mostani előkészítő idő-
szak, az ötletgyűjtés lehetővé 
teszi, hogy az itt élőktől, Önök-
től induló kezdeményezések 
is helyet kapjanak a nagy ívű 
programcsoportban.

Önnek mi jut eszébe Petőfi 
Sándorról? Mit üzen a költő 
munkássága, a szabadságharcos 
tettrekészsége a mai kor emberé-
nek? Milyen eseményeknek örül-
ne, ha megvalósulnának? Ossza 
meg velünk gondolatait az info@
bacskiskun.hu címen, hogy azok 
bekerülhessenek a Bács-Kiskun 
megyei Talpra Magyar! prog-
ramba.

M. Cs.

Talpra, Magyar!

Útjára indult a Talpra, Magyar! program előkészítése

Három egészségipari vállalkozás összesen 2,7 milli-
árd forint támogatást kapott a kormánytól, ezzel 4,2 
milliárd forintnyi beruházást tudnak megvalósítani. 
Az elsők között kap támogatást a budapesti köz-
pontú, de kunfehértói gyógyszergyárat működtető 
ExtractumPharma Zrt., amely a mintegy 867 mil-
lió forintos fejlesztéssel – modernizálva a termelést – 
növeli gyártókapacitását, és a megvalósításhoz több 
mint 510 millió forintot nyert. 
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A köztársasági elnök a Mi-
niszterelnökség parlamenti 
ügyekért felelős államtitkárává 
nevezte ki Zsigó Róbertet, 
Baja és térsége országgyűlési 
képviselőjét. Novák Katalin 
családokért felelős tárca nélkü-
li miniszter családokért folyta-
tott munkáját segíti októbertől 
az államtitkár.

– Az Agrárminisztérium után csa-
ládüggyel foglalkozik október első 
napjától. A feladatra Novák Katalin 
családokért felelős tárca nélküli mi-
niszter kérte fel. Miért döntött úgy, 
hogy elvállalja a megbízást?

– Nagyon megtisztelő volt No-
vák Katalin felkérése, rendkívül fon-
tosnak tartom a családok jólétével, 
segítésével kapcsolatos ügyeket. Jó 
érzés abban a csapatban dolgozni, 
amelynek tagjai eddig is sokat tettek 
a magyar családokért. 

– A családpolitika 2010 óta ki-
emelt szerepet kapott Magyarorszá-
gon. Melyek a legfontosabb eredmé-
nyei?

– Valóban, a kormány 2010-ben 
úgy döntött, hogy a legfontosabb 
feladatai közé emeli a családok segí-
tését és az otthonteremtést. Nagyon 
sok intézkedést tettünk ezzel kap-
csolatban, csak néhányat említek: 

visszavezettük a családi adókedvez-
ményt, bevezettük a gyed extrát, a 
babaváró támogatást, a négygyer-
mekes anyukák személyijövedelem-
adó-mentességét, a nagycsaládosok 
autóvásárlását, stb. Megpróbáltunk 
mindent megtenni azért, hogy anya-
gilag is támogassuk a gyermekne-
velést és a gyermekvállalást. A má-
sik nagy terület az otthonteremtés 
segítése. A CSOK-ot (családi ott-
honteremtési kedvezmény) a 2015-
ös bevezetése óta például többször 

bővítettük, és nemcsak az igénybe 
vevők száma növekedett, hanem az 
igényelhető összeg is. Néhány évvel 
ezelőtt a falusi csokot is bevezettük, 
ezzel jelentősen tudjuk támogatni 
a kistelepüléseken élőket is. Szeret-
nénk minden eszközt felhasználva 

a legtöbbet tenni annak érdekében, 
hogy a családok megfelelő körülmé-
nyek között neveljék a gyermekeket.

– Novák Katalin miniszteri ki-
nevezése azt is mutatja, hogy csa-
ládpolitikai szempontból a kormány 
tovább szeretne haladni az elkezdett 
úton. Melyik a legjelentősebb projekt-
jük most a minisztériumban?

– Minden idők legnagyobb ott-
honteremtési programján dolgo-
zunk, amelynek néhány eleme már 
nyilvánosságot is kapott, és hama-
rosan benyújtjuk a szükséges jogsza-
bály-módosításokat. Például hogy 
azok, akik 2021. január elsejétől új 
lakást vásárolnak, 27 helyett csak 5 
százalék áfát fizessenek. Sőt, azok a 
családok, akik a csok segítségével 
vásárolják meg a lakást, a befizetett 
5 százalékot is vissza tudják majd 
igényelni. Elindítottunk egy széles 
körben igénybe vehető otthonfelújí-
tási programot. Ez azt jelenti, hogy 
a kormányzat a felújítási költségek 
feléig (de maximum 3 millió forin-
tig) visszatéríti a munkálatok költ-
ségét a gyermeket nevelő családok 
számára. Ezenkívül azok a családok, 
amelyek lakást vásárolnak, 2021-től 
illetékmentességben részesülnek. 
Az a célunk, hogy biztos tető legyen 
minden, gyermeket nevelő család 
feje fölött.

Horváth Levente

Állandó vadászati kiállítás nyílt a 10 éve felújított 
Hajósi Barokk Kastélyban

MEGÚJULT
KUNSZENTMIKLÓSON AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Kunszentmiklóson átadták az 
Egészségügyi Központ felújított 
épületét. A 40 éves intézet immár 
korszerű orvosi rendelőként mű-
ködik tovább.

A TOP pályázati program 80 
millió forintos támogatásából 
teljes körű felújítás történt: töb-
bek között kicserélték az épület 
homlokzati nyílászáróit, az elekt-
romos és gépészeti rendszert 
részlegesen felújították, a külső 
homlokzatát renoválták, szige-
telték. Az épületen belüli burko-
laton akadálymentes vezetősávot 
is kialakítottak, amely a vakokat 
és a gyengénlátókat tájékoztatja, 
hozzájárulva biztonságos haladá-
sukhoz.

***
BEFEJEZŐDÖTT HELVÉCIA 
TÖRTÉNETÉNEK
LEGNAGYOBB
JÁRDAÉPÍTÉSI PROJEKTJE
Helvécia járdahálózata teljesen 
megújult. A település több utcájá-
ban felújították a járdaburkolato-

kat, valamint új járdaszakaszokat 
építettek. A közlekedésbiztonság 
javítása érdekében a település 
több pontján gyalogos-átkelőhe-
lyeket létesítettek, és jelzőtáblá-
kat helyeztek ki.

A helvéciai projekt Bács-Kis-
kun megye területfejlesztési 
programjával összhangban hoz-
zájárult a térség elérhetőségének 
és mobilitásának fejlesztéséhez. 

***
MEGOLDÓDTAK
A BELVÍZPROBLÉMÁK
KISKUNHALASON
A kiskunhalasi belvízkárok meg-
előzése és a Sóstó vízutánpótlásá-
nak biztosítása volt a célja annak 

a mintegy 200 millió forintos 
környezetvédelmi és infrastruk-
túra-fejlesztési programnak, 
amelyet szeptember végén fejez-
tek be a településen.

A TOP pályázaton nyert for-
rásnak köszönhetően ezentúl zá-
portározóba vezetik az esővizet, 
és javíthatják a tó ökológiai álla-
potát.

A projekt egyik részében a 
Felsőváros elavult csapadékvíz-
rendszerének rekonstrukciója és 
kiegészítő bővítése valósult meg. 
Másik része a város belterületéről 
elvezetett csapadékvíz helyben 
tartását és hasznosítását oldotta 
meg, ami lényegében a Sóstó víz-
utánpótlását jelenti.

***
JÓ ÚTON JÁRNAK
DUNASZENTBENEDEKEN 
A megyei forrásoknak köszönhe-
tően Dunaszentbenedeken több 
nagy jelentőségű beruházás és 
fejújítás történt a közelmúltban. 

A lakosság örömére a számos fej-
lesztés között megújultak a tele-
pülésen a járdák, a kerékpárutak 
és a buszmegálló is.

A beruházás eredménye, hogy 
a település központjában lévő 
ABC előtti szakasz – amelyet a 
helyiek nap mint nap használnak 
– térkő burkolatot kapott. Du-
naszentbenedek főutcájának jár-
daszakasza is megújult, ugyanis 
elkészült teljes térkövezése, ami 
nemcsak a településkép szem-
pontjából meghatározó, hanem a 
lakosok kényelmét és biztonságát 
is szolgálja.

***
EGÉSZSÉGKÖZPONTOT 
HOZTAK LÉTRE 
ÁGASEGYHÁZÁN
A helyi vezetés és a lakosság 
régi álma vált valóra azzal, hogy 
Ágasegyházán az orvosi rendelő 
átalakult, és egy teljesen új egész-

ségközpont jött létre. Egyúttal ez 
az alapja a faluközpont rehabi-
litációjának is. Az egészségügyi 
alapellátások egy helyre integ-
rálása céljából a védőnői szol-
gálatot, illetve a háziorvos által 
végzett csecsemő- és gyermek-
gyógyászati tanácsadást a házior-
vosi és fogorvosi praxisnak már 
helyet adó kibővített épületbe 
költöztették, bízva a hatékonyabb 
és még inkább összehangolt mű-
ködésben.

A projekt keretében meg-
valósult többek között az aka-
dálymentesítés, valamint kor-
szerűsítették az iskolaorvosi 
tevékenységeknek helyet adó ter-
met is.

TOP-HÍREK„Minden idők legnagyobb otthonteremtési
programján dolgozunk”

Az elhanyagolt állapotú kastély fel-
újítását a teljes közgyűlés támogat-
ta, saját forrás azonban nem volt a 
munkálatokra. Egy pályázat révén 
végül sikerült támogatást nyerni a 

renováláshoz. Az építőipari kivite-
lezők és res taurátorok munkájának 
köszönhetően a kivitelezéssel a kas-
tély eredeti pompájában éledt újra. 
A kastélyban 2010 őszén megnyílt 

a Hajósi Érseki Kastély Látogató-
központ. Itt rendezvényeket szer-
vezhetnek, és az érdeklődők külön-
féle kiállításokat tekinthetnek meg.

A Látogatóközpont legújabb 
tárlata idén októberben nyitotta 
meg kapuit a közönség előtt. A kas-
tély egyik toronyszobájában látha-
tó a Hajósi Vadásztársaság és az 
Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark 
Egyesület közös kiállítása, amely 
bemutatja térségünk vadgazdálko-
dását is. 

A kastélyban már látogatha-
tó egy másik vadászati kiállítás, 
amelyik a magyar, elsősorban a 
Bács-Kiskun megyei vadászok 
barangolásait mutatja be a Kár-
pát-medencében, az Alpoktól a 
Kárpátokig. A több termet meg-
töltő kiállítási anyag elsősorban az 
Országos Magyar Vadászkama-
ra Bács-Kiskun Megyei Területi 
Szervezete vadászainak adománya.

L. V. K.

Egy évtizeddel ezelőtt fejeződött be az egykori érseki kastély 
felújítása Hajóson. Az országos műemléki védettség alatt álló kas-
tély és a barokk park felújításának szorgalmazója a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat volt, amely kiemelt feladatának tekintette 
a műemléki épület megóvását és turisztikai célú hasznosítását.

Karácsony mindenkori jó híre
(Folytatás a címlapról)

És egy szintén sokat idézett pél-
dám, amely karácsony titkát a má-
sik oldalról közelíti meg, Heinrich 
Böll Állandó karácsony című no-
vellája. Ez röviden arról szól, hogy 
a háború alatt egy idős asszony nem 
tudott karácsonyfát állítani. Az első 
békeévben felállították a kará-
csonyfát, együtt ünnepelt a család, 
de amikor le akarták bontani, az 
idős asszony hisztérikus rohamot 
kapott, amit csak úgy tudtak csilla-
pítani, hogy újra karácsonyfát állí-
tottak, és a család ismét eljátszotta 

a szentestét. Ezt annyiszor kellett 
ismételni, hogy mindenki belefá-
radt, és már fogadott színészek jöt-
tek énekelni a karácsonyi énekeket, 
a családtagok pedig elmenekültek. 
Ez a groteszk novella azt mondja el, 
hogy a karácsonyi ünnep érzelmeit 
évente csak egy-két napig vagyunk 
képesek befogadni, az üzenete 
azonban állandó mindenféle külső 
díszlet nélkül is. 

Isten Jézus Krisztus személyé-
ben vállalta az emberi sorsot, még 
a kiszolgáltatottakét is. Szolidáris 
lett velünk. Ahogyan ezt Szent Pál 

mondja: „Mindenben hasonlóvá 
lett hozzánk, a bűnt kivéve.” 

Az evangélium sohasem ide-
jétmúlt, sőt mai frissességgel szólít 
meg mindenkit: Isten szeret ben-
nünket az élet minden helyzetében. 
Megengedi a megpróbáltatást, de Ő 
akkor is velünk van, hiszen az Em-
manuel szó annyit jelent: Velünk az 
Isten! 

Ezzel az üzenettel köszöntöm 
az újság olvasóit, reményt és biza-
kodást hirdetve mindannyiunknak.

Dr. Bábel Balázs, 
kalocsa–kecskeméti érsek
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ELINDULT A ZÖLD MEGYEHÁZA PROGRAM

Kerékpárral Lappföldre
A megyei önkormányzat elkötelezett megyénk, hazánk és 
bolygónk klímájának védelme iránt. Ezért indította útjá-
ra a Zöld Megyeháza programot is, amely elsősorban a 
megyeháza dolgozóinak az érzékenyítését tűzte ki célul. 
Ezenkívül a megyei jogú város területén élők és az ideérke-
zők számára mutat követendő példát.

– Az oldalt a GreenChalks – 
Majsai Portékák bolt szellemi 
termékeként hoztuk létre Balogh 
Enikővel. Őt akkor ismertem meg 
jobban, amikor először betértem 
az üzletbe, és megkérdeztem, mi-
ért éppen a „zöld kréták” olvas-
ható a bolt nevében. Enikő akkor 
mesélte el, hogy a zöld a természet 
szeretetéből ered, ami nagyon sok 
termékében megjelenik, a kréta 
pedig a szabadon alkotás örömét 
szimbolizálja. Mindez nagyon 
szimpatikus volt nekem, és akkor 
kezdtünk közösen gondolkozni. 
Semmilyen más céghez nem kötő-
dünk, nem reklámozzuk a termé-
keinket pénzért. Viszont szívesen 
osztjuk meg a magunk és mások 
tapasztalatait olyan boltokkal, 
vállalkozásokkal, termelőkkel 
kapcsolatban, akik hajlandók 
változtatni, alternatív megoldá-
sokat keresni, és nyitottak arra, 
hogy megóvják a környezetüket. 
Az első közös ötletünk egy nejlon-
szatyormentes piaci nap szervezé-
se volt, amelyet a járványhelyzet 
miatt sajnos el kellett halasztani 
– mesélte Zádoriné Tápai Esz-
ter. A GreenChalks – Majsai 
Ökoblogról elmondta: fórumot 
szeretnének biztosítani azoknak, 
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A Zöld Megyeháza program egy 
több éven áthúzódó intézkedés, 
mely beruházási elemeket tar-
talmazva szemléletformáló fo-
lyamatokat indít el. A program 
első ütemében a megyei 
önkormányzat a ke-
rékpáros közleke-
dés előnyeire és 
fontosságára kí-
vánta felhívni a 
figyelmet, ezért a 
Mikulás érkezése 
előtti héten ke-
rékpáros tematikus 
hetet szervezett.  A népszerűsítő 
kampány során a megyeháza dol-
gozóinak a virtuális térben kellett 
gyűjteniük a kilométereket on-
line aktivitásokon keresztül azért, 
hogy „elkerékpározhassanak” 
Lappföldre. 

A hét folyamán a kollégák 

mindennap DM-levelet kaptak, 
melyekben a kerékpározással 
kapcsolatos hasznos informá-
ciókat olvashattak, és különbö-
ző online feladatok elvégzésére 

ösztönözték őket.
A program lehe-

tővé tette két darab 
elektromos kerék-
pár beszerzését is, 
melyeket a mun-
katársak városon 
belüli munkavég-

zéshez vehetnek 
igénybe. A kerékpá-

rokhoz természetesen bukósisa-
kokat, kulacstartókat, kosarakat 
és emblémázott kerékpáros-fel-
szereléseket is kaptak.

A Zöld Megyeháza progra-
mot a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal tá-
mogatta. J. Á.

A zöldebb, egészségesebb
életet népszerűsítik a portékások

A környezetvédelem, az 
ökotudatosság, a csomago-
lásmentes vásárlás, a helyi 
termékek népszerűsítése a 
célja annak a kiskunmajsai 
ökoblognak, amelynek egyik 
elindítója a Kígyóson élő 
Zádoriné Tápai Eszter.

ÖKOFALU LEHET BUGACPUSZTAHÁZA

Zölden élnek, zöldben álmodnak
A természetközeli szennyvíztisz-
títás ügyének egyik leghitelesebb 
képviselője Bugacpusztaháza. A 
gyökerek és hagyományok nél-
küli, 1989-ben mesterségesen lét-
rehozott település ügyesen ková-
csolt előnyt a hátrányaiból. Az egy 
éve működő gyökérzónás szenny-
víztisztítójuk – amelyet az Integ-
rált Közösségi Szolgáltató Tér 
udvarán hoztak létre – tapasztala-
tait kis- és nagytelepülések kísérik 
figyelemmel bel- és külföldön. A 
mintaprojekt egyrészt alternatívát 
mutat a Homokhátság elsivatago-
sodásának enyhítésére, másrészt 
az ökofalu megteremtéséhez veze-
tő úton indította el a 260 lélekszá-
mú települést. Bugacpusztaháza 
ezzel nemcsak sajátos arculatot 
nyer, de közösségépítő erőt is ko-
vácsolhat abból a kezdeménye-
zésből, amelyik korunk számos 

környezetvédelmi kihívására ké-
pes választ adni. Ezt bizonyította 
az október 9-ére, péntekre meg-
hirdetett közösségi nap sikere is, 
amelyre több térségbeli település 
polgármestere, munkatársa érke-
zett, hogy kétkezi munkájukkal 
közösen tegyék le a születendő 
ökojátszótér alapjait. Ahogy Ri-
deg László megyei közgyűlési el-
nök fogalmazott az eseményen, 
ez egy követésre érdemes minta, 
amit érdemes más településeken 
is folytatni. A közgyűlés elnöke 
úttörő szerepet szán Bugacpusz-
taházának az ökofalu létrehozása 
felé vezető, másoknak is utat mu-
tató folyamatban. 

Kerekes László Zoltán pol-
gármestertől megtudtuk, hogy 
Bugacpusztaháza egy tévedés kö-
vetkeztében egyszerűen kimaradt 
az agglomerációs rendszerből, 

emiatt esélye sincs a csatornázás-
ra. A természetközeli szennyvíz-
tisztítás ezért létkérdés a település 
számára, amit a megyei önkor-
mányzat felvetésére a Homokhát-
sági Regionális Fejlesztési Tanács 
segítségével valósítottak meg. Je-
lenleg azt tervezik, hogy lakossági 
hozzájárulás nélkül az összes ház-
tartás számára kiépítenek egy-egy 
kisebb rendszert. Erre már bead-
ták a pályázatot. Ez viszont csak 
az egyik eleme lesz az úgynevezett 
ökofalu programnak, amelyhez 
egy minősítési rendszer is tarto-
zik a szelektív hulladékgyűjtés, az 
esővíz-hasznosítás, a komposztá-
lás, az energiatakarékosság és a la-
kossági szennyvízkezelés mérhe-
tővé tételével. A megvalósításhoz 
szükséges forrást pályázati úton 
próbálják előteremteni a megyei 
önkormányzattal közösen.  T. T.

•
Kiskunmajsa

•
Bugacpusztaháza

Ajándékötletekben
is segítenek
Majsai kézművesek ajándék-
tárgyait, az általuk készített ék-
szereket, varrott táskákat, pár-
nahuzatokat, míves kerámiákat 
és festményeket is kínálnak a 
Green Chalks – Majsai Por-
tékák boltban. A sétálóutcai 
hangulatos üzletet felkeresők 
nemcsak vásárolhatnak a termé-
kekből, de olyan ajándékötletek-
kel is gazdagodnak, amelyeket 
kis idő- és anyagi ráfordítással 
otthon is elkészíthetnek.

– Néhány éve kezdtem hímez-
ni, varrni, és a helyi kézműves 
egyesület tagjaként sok környék-
beli alkotót megismerhettem. 
Megfigyeltem, hogy szinte mind-

egyikünknél egyre csak gyűlnek 
az elkészített dolgok, és akkor 
gondoltam arra, hogy nyitni kel-
lene egy kis üzletet, ahol azokat 
közösen árusíthatjuk – mesélt az 
üzletnyitás hátteréről az ötlet-
gazda. Balogh Enikő leginkább 
természetes alapanyagokkal dol-
gozik, de használ textilbőrt is, 
amiből nagyon kreatívan lehet 
alkotni.

Balogh Enikő elmondta: a 
helyi alkotók között akadnak 
ismertebb művészek is, és vala-
mennyien örömmel fogadták a 
kezdeményezést, hiszen az üz-
lethelyiség egyúttal mini kiállí-
tóhely, ahol bárki megnézheti a 
munkáikat.

A karácsony közeledtét jelzi, 
hogy már megjelentek az ünnep-
hez kapcsolódó motívumok az 
ékszereken, a párnahuzatokon, 
de összeállítanak majd ajándék-
csomagokat is. – Kis ráfordítás-
sal otthon szintén elkészíthetünk 
apró ajándéktárgyakat, például 
olyan mécsestartókat, amelyek-
nek az alapjuk befőttesüveg, a 
borításuk pedig újrahasznált tex-
til. Kisebb üvegek lefestve, picit 
díszítve akár tolltartóként egyedi 
ajándéktárgyakká válhatnak, és 
ezeket a gyerekek is el tudják ké-
szíteni – javasolta Balogh Enikő.

F. E.

akik nyitottak a helyben rejlő le-
hetőségek felfedezésére. 

– Hiszem, hogy egy ilyen kis 
városban is, mint Majsa, sok le-
hetőséget lehet találni például a 
csomagolásmentes vásárlásra, a 
helyi élelmiszerek és kézműves 
termékek beszerzésére, a zöldebb 
életre – tette hozzá. 

– A blog oldalán egyelőre a sa-
ját tapasztalataimat és azokat a 
tippeket, recepteket osztom meg, 
amelyek segítettek abban, hogy 
csökkentsem a háztartásunkban 
keletkező hulladék mennyiségét, 
de a majsaiak is elmondhatják 

az ötleteiket. Mi az egyéni fele-
lősségvállalás szerepét szeretnénk 
hangsúlyozni, ezért hívjuk fel a 
figyelmet portékáink közül az 
ökozsákokra, amelyek nagyon 
praktikusak a vásárláshoz, és 
használatukkal sok nejlonzacs-
kó kiváltható. A vegyszermen-
tes, egészséges, valamint tudatos 
és környezettudatos életmóddal 
kapcsolatban is olvashatók be-
jegyzések. Mindez sok apró lépés, 
de úgy gondolom, messzire visz 
bennünket – fogalmazott Zádori-
né Tápai Eszter.

F. E.
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A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat 2018 nyarán a Vajdaság-
ba is átnyúló projekt megvalósí-
tásába kezdett, amely azonkívül, 
hogy megszólítja az egészségük 
megtartása, visszaszerzése ér-
dekében utazni vágyókat, célul 
tűzte ki a helyi turisztikai szek-
tor munkájának segítését is. 

Az Életerő határok nélkül le-
hetőséget adott arra, hogy a me-
gyei önkormányzat felmérje a 
térség lehetőségeit, adottságait, 
megismerkedjen a helyi szerep-
lőkkel, és közösen olyan stratégi-
ai dokumentumokat alkossanak, 
amelyek megalapozhatják nem-
csak napjaink, de a jövő turiz-
musát is. Mindezeken kívül, mód 
volt olyan marketingeszközök el-

készítésére is, amelyek segíthetik 
a helyieket és a testi, lelki, szellemi 
felfrissülésre, megújulásra vágyó 
hazai, illetve nemzetközi turistá-
kat megismerni a térség nyújtotta 
lehetőségeket. Health Tour Face-
book-, Instagram- és weboldal 
működik, magyar, szerb, illetve 
magyar–angol–szerb nyelvű ki-
adványok, térkép, poszter, moz-
gó roll-up, imázsfilmek és egyéb 
marketinganyagok készültek. 
Mindezeket szakmai fórumokon, 
workshopokon, konferencián, 
magyar, szerb, illetve német vá-
sárokon népszerűsítették, illetve 
a jó gyakorlatokat bemutató ki-
rándulások alkalmával Románi-
ába és Szlovéniába is eljutottak. 
A megyei szolgáltatók jó hírét 

továbbvitték az országos lefedett-
ségű médiaplatformok képviselői 
is, akik három napot töltöttek el 
megyénkben.

Az önkormányzat a projekt 
eredményeinek köszönhetően a 
megye turisztikai zászlóshajójá-
nak az egészségturizmust jelölte 
meg, bízva abban, hogy a jövőben 
is folytatja az elkezdett munkát 
mindazokkal, akik hasonlóan 
fontosnak tartják az egészségtu-
rizmus fellendítését Bács-Kiskun 
megyében.

 J. Á.
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HATÁRTALAN EGÉSZSÉGTURIZMUS BÁCS-KISKUNBAN

Életerő határok nélkül
Bács-Kiskun megyében minden adott ahhoz, hogy kellemes 
kikapcsolódásban legyen részük azoknak, akiknek fontos az 
egészségük megőrzése, helyreállítása. Többek között megannyi 
gyógyvízforrás, magas szintű szakértelemmel és tapasztalattal 
termelt bioélelmiszerek, páratlan természet és számtalan aktív, 
illetve slow turisztikai lehetőség várja az idelátogatókat. 

Mi teszi boldoggá Bács-Kiskunban?
Sokan sokféleképpen élik meg a mindennapokat, amikor feladat lehet az is, hogy a szürke 
hétköznapokban is megtaláljuk a napfényt, a boldogságot. A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat szakmai egyeztetések után 2018-ban létrehozta marketingstratégiáját, amelynek 
mottójaként a „Bács-Kiskun boldoggá tesz” szlogent választotta, ami azóta beépült a köz-
tudatba. Ez a szándékosan kicsit provokatívra hangolt mondat mára már megyeszerte és 
országosan is híres lett, folyamatosan használjuk a megyei marketingben és a kommuniká-
cióban. Most arra kerestük a választ, hogy mi teszi boldoggá az utca emberét Bács-Kiskun 
megyében.

Ünnepelni gyűltek össze a fel-
sőszentivániak egy augusztus 
végi szombat délután: elkészült 
a szélmalom teljes körű felújítá-
sa, és az ország egyetlen működő 
szélmalmát tudhatja magáénak 
Felsőszentiván. A 19. század kö-
zepén készült épületben egészen 

az 1950-es évekig őröltek búzát, 
majd raktárként használták. A 
hatalmas esőzések 2000 elején 
életveszélyessé tették az épületet, 
amely egy 2010-es felhőszakadás 
után szinte teljesen leomlott. Ezt 
követően széles körű összefogás 
kezdődött a malom újjáépítése 
érdekében, 2015-re elkészültek 
a tervek is. Az épület végül a Te-
rületfejlesztési Operatív Program 
keretében mintegy 214 millió 
forintból teljes egészében meg-
újult. A malom mellett felépítet-
tek egy látogatóközpontot is, ahol 
számtalan digitális technológia 
segítségével megismerhetjük a 
munkafolyamatokat, sőt a 40 fős 
teremben múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is lehet tartani. 

Malmok mint turisztikai 
attrakciók Bács-Kiskunban

A malomipar mindmáig a 
Föld legelterjedtebb iparága. 
Hazánkban évszázadokra 
nyúlik vissza a malmok tör-
ténete, Bács-Kiskun megyé-
ben is régóta vannak írásos 
emlékek róluk. Léteznek 
olyanok, amelyeket már csak 
a történelmi jegyzetekből 
ismerhetünk, néhányukkal 
a mai napig találkozhatunk. 
Közülük jó pár már mű-
emlék, de vannak olyanok 
is, amelyek a mai napig 
működnek. Az alábbiakban 
Bács-Kiskunból hárman 
mutatkoznak be: a felsőszen-
tiváni szélmalom, a bajai 
vízimalom és a kiskunhalasi 
Sáfrik-féle szélmalom.

Svarkainé Mónus Melinda, 
Kalocsa
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
származom. Egy munkahely miatt 
kerültem a Tisza mentéről a Duna 
mentére, ahol rám talált a szerelem 

is, majd családot 
alapítottam. 

A letelepe-
désem előtt csak 
Petőfi verseiből 
ismertem a vidé-
ket, és úgy érez-
tem, mintha ide 

is hazajönnék. Nagyon sok barátra 
és ismerősre tettem szert. Boldoggá 
tesz, hogy hivatásom itt teljesedett 
ki. Pedagógusként hozzájárulok 
a gyerekek művészeti neveléséhez 
képekben, illusztrációkban megele-
venítve a táj szépségeit. Szeretek itt 
élni.

***
Néhány éve az egyik fővárosi isme-
rős némi éllel kérdezte tőlünk: „Ti 
még mindig Kalocsán laktok? Me-
lyik megye is az?” Kicsit meghök-
kentett ez bennünket, és a választ 

azóta is fo-
galmazgatjuk 
m a g u n k n a k . 
A legjobb ma-
gyarázatot Ta-
mási Áron írta: 
„Azért vagyunk 
a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne.” Ezt 
az otthont érezzük Kalocsán, tágab-
ban Bács-Kiskun megyében, hiszen 
az ember kötődik ahhoz a helyhez, 
ahol a családján, a munkáján, a 
hobbiján keresztül gyakran örök 
barátokra is lelhet. Olyan benyomá-

sok ezek, amelyek önkéntelenül is 
beépülnek az ember személyiségébe, 
alakítják gondolkodását. Bárhová 
sodorja is az élet, megyebeliként, 
kalocsaiként büszke arra, hogy au-
tentikus őrzője és átadója lehet a 
nagyvilágban a hungarikumai – 
paprikája, a magyaros megjelenítés-
hez köthető népművészete, néptánca 
– révén ismert örökségnek. Mindez-
zel hírnevet, megbecsülést szerezhet 
Bács-Kiskunnak, Kalocsának. Ezért 
vagyunk mi boldogok itt Bács-Kis-
kunban, Kalocsán! – válaszolt Illés-
né Koszta Krisztina és Illés Zoltán 
(aki generációkra visszamenően ka-
locsai származású) néptáncpedagó-
gus a Mi tesz boldoggá Bács-Kiskun 
megyében? kérdésre.

***
Mile Orsolya, Kunszentmiklós
Gyerekkoromtól a természet megis-
merése tette számomra otthonossá 
a tájat. A természeti környezet fel-
fedezését Kecskemétről indíthattam, 
most kunszentmiklósiként kitágult 
a tér körülöttem. Egy átutazó szá-

mára, felületesen 
szemlélve az Al-
föld egyhangú; 
csak annak tárja 
fel értékeit, aki 
kíváncsian, nyi-
tott szívvel szán 
időt rá. Életem 

túlnyomó részét itt töltöttem, a ter-
mészeti értékek megismerése, védel-
me hivatásommá vált, a homok-
buckák, semlyékek, lápok, szikes 
puszták, tavak számomra megyénk 
természeti értékeinek jelességei. A 
Duna és a Tisza közötti táj tágas 
térségei mind sajátos arculattal, 

egyedi természeti és kulturális örök-
séggel köszöntenek, de legnagyobb 
örömmel mindig egy kisebb terület 
alaposabb megismerésekor mélyült 
el az otthonosságérzésem, a táj 
iránti szeretetem. Akárhol járok is a 
világban, mindig ezzel a szeretettel 
jövök ide haza.

***
Vőneki Ottó nyugalmazott iskola-
igazgató, Kiskunfélegyháza:
– 24 éves voltam, amikor szintén 
matematika szakos feleségemmel el-
fogadtuk azt a szolgálati férőhellyel 
együtt járó álláslehetőséget, amiért 

Szegedről Kis-
kunfélegyházára 
kellett költöz-
nünk. Akkor úgy 
terveztük, hogy 
visszatérünk. De 
Ki skunféleg y-
háza igazi ott-

honunk lett, és egyre jobban meg-
ismertük Bács-Kiskun megyét is. 
Matematika-szaktanácsadóként 
sok iskolában kapcsolódtam be a 
pedagógiai munkába, és 2000-ben 
reprezentatív felmérésen alapuló 
tanulmányt készíthettem a megye 
nyolcadikos tanulóinak matemati-
katudásáról. Mint kuratóriumi tag 
egy évtizedig közvetlenül is részesé-
vé váltam a megye közoktatási éle-
tének. A testület támogatta sok óvo-
da és iskola innovációs pályázatát, 
bővítette a tehetséges tanulók lehe-
tőségeit, közöttük Hosszú Katinkáét 
is. Mindez különleges örömöt jelent 
nekem, és ma már kétség sem fér 
ahhoz, hogy ifjúkori terveink ellené-
re végérvényesen Bács-Kiskun me-
gyeiekké váltunk. Zs. F.

Az udvaron a malom eredeti al-
katrészeit kiállításon mutatják 
be, a látogatókat játszótér, büfé és 
mosdók, a legkisebbeket egy ját-
szósarok is várja.

A másik malomátadó ünnep-
séget Baján, a Duna-parton ren-
dezték. A város lakói mertek na-
gyot álmodni, és az valóra vált. A 
Bajai Hajómalom Egyesület ve-
zetője, Palik Vera mintegy másfél 
évtizeddel ezelőtt vágott bele egy 
működő hajómalom építésébe, 
amelyet a bajai Duna-szakaszra 
álmodott meg. Rengeteg munkát, 
szervezést és támogatást követő-
en szeptember végén hivatalosan 
is átadták a hajómalmot, amely 
az elmúlt időszakban a Sugovicán 
állt, ahol már fogadhatott látoga-
tókat, végső helyére, a Türr-kilátó 
feletti Duna-szakaszra azonban 
szeptemberben került. Az ünnep-
ség után mindenki megtekinthet-
te a hajómalmot is, ahol a kedvező 
vízállás esetén bemutató őrléseket 
tartanak.

A felsőszentivániéhoz hasonló 
utat járt be az elmúlt évtizedek-
ben a kiskunhalasi Sáfrik-féle 
szélmalom. Az építmény állapo-

ta erősen leromlott, és a halasiak 
örömmel fogadták a hírt, hogy 
településük egyik legrégebbi mű-
emléke új köntöst kap. A felújí-
tásnak köszönhetően kívül-belül 
megújult az épület. A Kölcsey és 
a Szélmalom utca kereszteződé-
sében álló malmot még 1860-ban 
építették, később takarmánytáro-
lóként használták. A Sáfrik-féle 
szélmalom nem csak a halasiak-
nak fontos. Jól példázza ezt, hogy 
a Megyei Értéktárba is bekerült. 
A mintegy 110 millió forint uniós 
támogatásból megerősítették az 
épület falát, felújították a malom 
faszerkezetét, és a helyére került a 
szélvitorla is. Ezzel ismét műkö-
dőképessé varázsolták a műemlék 
épületet. Horváth Levente

A bajai hajómalom

A felsőszentiváni szélmalom

Olvassa be az alábbi kódot 
mobiltelefonja kamerájával, 

és tekintse meg
az egészségturizmusról

készülő filmünket, amelyben 
újdonságként 360o-os film-

részleteket is talál!
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KISTERMELŐI TERMÉKKOSARAK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

„Helyit eszem, helyinél veszem, mert helyin az eszem!”

6. oldal Vidékünk 2020. december

Járjunk jó úton!

Nem mindegy, mennyi idő alatt 
érünk egyik pontból a másikba, va-
lamint az sem, miként hat az utazá-
sunk a pénztárcánkra és a környe-
zetünkre. Az autópályákon megtett 
kilométerekkel az időmennyiségen 
és üzemanyagon kívül tetemes szer-
vizköltséget spórolhatunk, hiszen az 
autónk is a jó utakat szereti. Amikor 
mérlegeljük az útvonalat, bizony 
meg kell fontolni a kézzelfogható, 
pénztárcabarát megoldások mellett 
magunk és családunk biztonságát is. 
Amikor az autópálya előnyeit vizs-
gáljuk, ne feledkezzünk meg arról a 
felelősségről sem, amellyel ember-
társainknak tartozunk.

Az autópályák, a gyorsforgal-
mi utak elkerülik a településeket, 
igénybevételük tehát az ott élők 

környezetét és egészségét is óvja. A 
sztrádákon a nagy sebesség ellenére 
a balesetek száma töredéke az ala-
csonyabb rendű utakéhoz képest, 
ahol a kerékpárral közlekedők, a 
lassújárművek, a gyalogosok óha-
tatlanul is veszélyforrást jelentenek.

Aki naponta autózik, annak az 
éves matrica a legpraktikusabb an-
nál is inkább, mert fél évig ingyenes 
baleset-biztosítás, kedvezményes 

utasbiztosítás, valamint kárrende-
zési segítségnyújtás is része a cso-
magnak. Aki a következő év január 
31-éig megvásárolja az éves autópá-
lya-matricát, Magyarország bármely 
útját korlátozás nélkül használhatja, 
és ez mindössze napi 123 forintjá-
ba kerül. Természetesen, ha szinte 
mindig ugyanazon megyék között 
autózik, vagy megyén belül ingázik, 
érdemes megyei matricát váltania, 
melynek összege nem éri el me-
gyénként a napi 15 forintot sem. 
Ha megyénkből Budapestre utazik 
sűrűn, vagy akár ingázik, munkába 
jár, akkor évi 10.400, napi mintegy 
30 forintból az autópályán is megte-
heti az utat két megyei matricával. 
Ezek összege pedig kevesebb a mel-
lékutak hossza miatti többletüzem-
anyag és szervizelés költségénél.

Bács-Kiskun megyét szinte át-
szeli a nemzetközi M5-ös autópálya, 
amely a közlekedési előnyök mellett 
számtalan gazdaságélénkítő lehető-

séget hozott térségünkbe. Az elkö-
vetkező évtizedben megépül a déli 
autópálya is, amely az új lehetősége-
ken kívül a biztonságot és környeze-
tünk megóvását támogatja. A közle-
kedési ütőerek fejlesztése egyaránt 
szolgálja az itt élők mindennapjait, 
segíti munkába járásukat, gazdasá-
gossága pénztárcabarát klímavédel-
met jelent mindenkinek. 

 Supka Éva

Az emberek többsége időza-
varral küzd. Felgyorsult vi-
lágunkban az egyik legdrá-
gább kincs lett az idő.

Ordas szó szerint Bács-Kiskun megye egyik gyöngyszeme, a közvetlen Duna melletti, 
gyönyörű fekvésű, szorgalmas emberek lakta 455 lelket számláló község mégis a la-
kosság megtartásáért küzd. A Virágos Magyarországért országos pályázaton számos 
magas elismerést kaptak, a szépen parkosított település számos művészpalántát és 
tehetséget megihletett. 

Ordas bérlakásprogrammal
növeli megtartó képességét

A megyéből mintegy száz kis-
termelői gazdaság került a látó-
körbe 200-féle termékével. A ha-
gyományos mézkínálaton kívül 
mézkülönlegességek is kerültek 
elénk Hajósról Bercsényi János 
és családja méhészetéből vagy a 
Szombati László és felesége által 
vitt mézgazdaságból. 

A kistermelői sajt világforra-
dalmát éli, közülük egyre több 
a kiváló minőségű, amelyeket 
megkóstolhatunk Dunafalván, 
a Kobolya sajt hazájában, de Sze-
keres András sajtműhelyében 
is, Soltszentimrén.

A lekvárok, szörpök között 
a biogazdaságokból kikerü-
lő termékek viszik a prímet. A 
különlegességek sorából szólni 

kell a „Keceli aszalva jó” ter-
mékcsaládról, a Palásti Kovács 
Ágnes biogazdaságában termelt 

zöldségekből készült csatnik-
ról, zöldségmártogatósokról, de 
„Aranka Lekvárjáról” is Ti-
szaalpáron. Utoljára, de nem 
utolsósorban említhetjük a Ho-
mokhátság zöldségeinek királyát, 
a homokháti spárgát, amelyet 
üvegbe rakva, savanyítva kínál 
Batha Zsolt családja Jakabszál-
láson, valamint Palotásné Bús 
Klára Orgoványról.

A projektbe bekapcsolódó 
gazdák szomszédoltak, megis-
merték egymás jó gyakorlatát, 
tapasztalataikat megosztották. 
Ellátogattak Császártöltésre dr. 
Márin Istvánné falusi vendég-

asztalához, és a pincesorra. A 
biogazdaságok közül Gál László 
tanyai gazdaságát keresték 
fel Bugacon, ahol láthattak 
szürkemarha-gulyát, megtapasz-
talhatták, hogyan készül a gom-
borkaolaj, és miképp működik a 
falusi szálláshely. Disztl Gábor 
bioborászatában, Kiskőrösön, 
szakavatott borkóstoló közben 
szerezhettek ismereteket a bio-
szőlőművelés fortélyairól, ami 
különösen a Tiszaalpárról érkező 
szőlősgazdákat érdekelte.

Ezekkel és számos más ter-

mékkel hamarosan találkozhat 
minden érdeklődő Bács-Kiskun 
megye virtuális termékkosara-
iban és a helyi piacokon, me-
gyei és térségi rendezvényeken. 
A projekt folytatásaként pedig 
megjelennek a szállodai bekészí-
tés és a céges ajándékcsomagok 
kínálatában is, erősítve a megyei 
termékek jó hírét.

A helyben termelt érték, ter-
mék a helyieket gazdagítja, hely-
ben maradva munkahelyet véd 
meg, jövőt biztosít az itt élőknek.

Nagyné Zsuzsa

A faluház, alkotóház, az egész 
Európa horgásztársadalma előtt 
ismert Duna-szakasz, a már kivá-
gott legendás Rákóczi-fa, de a tör-
zséből faragott szobrokkal így is a 
lovát talán ehhez a fához kötözött 
fejedelemre emlékeztető köztéri 
alkotások, a nagypolgári házak és 
parasztbarokk épületek máig fon-
tos szerepet játszanak a település 
életében. 

Az épített környezet és a ter-
mészet közelsége nemcsak az itt 
élőknek teszi szebbé a minden-
napjait, de kimeríthetetlen témát 
jelent az alkotók számára, üde 
színfoltot az ideérkezőknek. 

Ottjártunkkor Szabó Zsolt 
polgármester örömmel újságolta: 
a településen önálló kezdeménye-
zésként elindított szociális bér-
lakásprogramnak köszönhetően 
egy esztendő alatt nemcsak több 
fővel emelkedett a lakosság szá-
ma, de újabb hat gyermeket írat-
tak be a helyi óvodába, ami egy-
úttal az intézmény megmaradását 
jelentette. 

Mindez a képviselő-testü-
let előrelátó gondolkodásának 
köszönhető. Az önkormányzat 
az elmúlt években hét olyan, az 
évek, évtizedek alatt lakatlanná 
vált, rossz műszaki állapotú házat 
vásárolt meg, amelyeket a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány (JETA) több 
lépcsőben biztosított forrásából 

felújított és takarossá tett. Ezek-
be költözhettek azok a családok, 
akik Ordason leltek új otthonra, 
új barátokra, ismerősökre. Ők 
azok a szívesen fogadott új orda-
si polgárok, akik gyermekeikkel 
ideérkezve növelték a település 
lakóinak számát, megtartó ké-
pességét, stabilizálták az intézmé-
nyek, köztük az óvoda működését 
– mondta a polgármester. 

Hozzátette, Ordas iránt a 
pandémia kellős közepén sem 
szűnt meg az érdeklődés, hiszen 
a közeli nagyobb városokban, 
településeken élők – kihasználva 
kivételes természeti adottságát – 
gyakran látogatnak Ordasra, de 
még nemzetközi horgászversenyt 
is rendeztek itt. A község és Du-
na-partja továbbra is kedvenc 
megállóhelye a hazai és a nemzet-
közi kerékpáros turistáknak. 

A pol-
gármester 
rámutatott: 
a hét felújított, kívül-belül taka-
rossá tett háznak a településkép 
szempontjából is nagy a jelentősé-
ge, hiszen elhelyezkedésük miatt 
igencsak meghatározó szerepük 
van a község épített környezete 
egészének megítélésében. Szabó 
Zsolt azt is megosztotta velünk, 
hogy a sikeren felbuzdulva tovább 
szeretnék folytatni a szociális bér-
lakásprogramot. Ennek érdeké-
ben már több olyan elhagyott, 
elhanyagolt ingatlan nem helyben 
élő tulajdonosát keresik, akikkel 
–  ha sikerül egyezségre jutni  – 
folytatódhat az ígéretes, talán 
más hasonló települések számára 
is példaértékű, a lakosságszám 
emelkedésével járó program. 

Zs. F.

•
Ordas

Erdélyben, Székelyföldön járva számtalan helyen lehet talál-
kozni üzletekben, óriásplakátokon a címben szereplő szlog-
ennel. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is zászlójára 
tűzte, hogy elősegíti, támogatja ezt a gondolatkört, és forrá-
sokat rendel a megvalósításához. A megyei önkormányzat 
ÉRTÉK ÉLMÉNY EGÉSZSÉG gondolatiságra felfűzött, 
az élet számos területére ható, a megyei identitást erősítő 
projektje keretében majd’ egy éve indult el a kistermelői 
termékeket feltáró gyűjtőmunka, amely lehetőséget kínál 
a termelők kiváló termékeinek megismerésére, a gazdák 
tapasztalatcseréjére és a jó gyakorlatok meghonosítására 
megyénkben.
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Elsődleges igazodási pontjaink 
között tartjuk számon települése-
ink történetének kezdeteit, azokat 

az első írásos említéseket, ahon-
nan datáljuk közös identitásun-
kat, az egyes közösségek kialaku-
lásának alapjait. 

Ahogy a Duna–Tisza köze 
területének, úgy Bács-Kiskun 
megye kunsági és homokhátsági 
részeinek nagyobbik felén élő la-
kosság ősei is a tatárjárás szörnyű 
eseményei után, IV. Béla kirá-
lyunk révén a kunok betelepíté-
sével eresztettek gyökeret ezen a 
vidéken. A kun felmenők hatását 
azonban nemcsak az itt élő egyes 
társadalmi rétegek mentalitása, 
hanem az írott források is ránk 
hagyományozták. Érdemes ezek 
közül a települések közül kiemel-
ni a kunok megtelepedésének iga-
zolása szempontjából kiemelten 
fontos Szabadszállást, amelynek 
neve már 1279-ben tetten érhe-

tő IV. (Kun) László adományle-
velében Zombath, vagyis Zum-
buth-szállás néven. Pontosan 

ebben az adomány-
levélben tűnik fel egy 
bizonyos „possesio Isak” nevű 

lakott település is, amely a ma is 
Szabadszálláshoz közeli Izsákot 
jelöli. Ebben az esetben azonban 
érdemes beletekinteni a hazánk 

történelme szempontjából ki-
emelten fontos, 1055-ben kelt ti-

hanyi apátság alapítólevelébe is, 
amelyben szerepel egy bizonyos 
Chulun Aqua név, megjelölve az 

apátság birtokrészének nyugati 
területén elhelyezkedő Ko-

lon-tavat. Nem vélet-
len tehát, hogy a 

Kolon-tó kap-
csán az izsá-

kiak között 
több olyan 
közép- és 
kora újkori 
legenda él, 

amelyek a 21. 
századi írásos 

for m áju kb an 
akár az utógene-

rációk identitástudata 
szempontjából is kiemelt je-

lentőségűek.  
Szintén majd’ ezer éve, 1075-

ben újabb – a mai közigazgatási 
értelemben vett – „megyei” vo-
natkozású helynévvel találkozha-
tunk a garamszentbenedeki ben-
cés apátság adománylevelében, 
hiszen I. Géza király ekkor ado-
mányozta az apátságnak a Tisza 
mentén elhelyezkedő Alpárnak 
nevezett birtokot (terram circa …
aquam Tiza, que vocatur Alpar). 
Az oklevélben szerepel, hogy 
a birtok területe meglehetősen 
nagy és hosszú (magni et longi 
sunt), utalva ezzel a terület jelen-
tőségére. 

Végül, de nem utolsósorban 
pontosan 700 éves írott múltra 
tekint vissza Szalkszentmárton, 
pontosabban csak Szalk, hiszen 
az oklevelek 1317-ben említik 

először „Solk” alakban, amit a 
szalki nemesek birtokoltak egé-
szen 1317–1318-ig. Ekkor, Szalki 
András örökös nélküli halála után 
Károly Róbert fia – a Szent Mi-
hály-templommal együtt – Becsei 
Imrének adományozta. A telepü-
lés hitélete és a későbbi névadás 
szempontjából is fontos megem-
líteni egy bizonyos Márton nevű 
kovácsot, aki az egyik dunai ár-
víz idején megmentette a szalki-
ak életét, tettéért hálából szentté 
avatták. A két településrészt 
elhatárolták egymástól, emi-
att Szentmártont (Lowaz) csak 
1320-ban említik először írásos 
források. Szalkszentmárton tele-
pülés első ismert pecsétje 1624-
ből származik, amelyen a ZOLK 
SZENT MARTON PÖCSETE † 
felirat olvasható. (Folytatjuk.)

Hajagos Csaba 

Az új közigazgatás és birtokviszo-
nyok rendezése kapcsán megál-
lapítható, hogy a legtöbb bácskai 
birtok rövid úton visszakerült a 
királyi kincstárhoz, ám az 1701-
ben készült birtoklajstromban 
sok helyütt feltűnik a kalocsai 
érsek neve, amely területek tu-

lajdonjogának megerősítése még 
Szelepcsényi Imre kalocsai ér-
seknek volt köszönhető. Az utód-
érsekeknek már nem volt ilyen 
egyszerű a dolguk, ugyanis csak 
nagy nehézségek árán, hosszú 
idő alatt tudták érvényesíteni tu-
lajdonjogukat. Szelepcsényi Imre 
utódérseke, gróf Csáky Imre 
(1710–1732) is komoly harcot ví-
vott a királyi kincstárral többek 
között Kalocsa, Érsekcsanád, 
Nádudvar, Sükösd, Szeremle, 
Császártöltés megszerzéséért, 
mire hozzákezdhetett a terület 
benépesítéséhez, az élet újraindí-
tásához. 

Nemesnádudvar a többi tér-
ségi településsel együtt teljesen 
elnéptelenedett, amit egy 1701-
ben készült összeírás is megerősít: 
Nádudvar [Nadwar] (Nemesnád-
udvar) a 16–17. század forduló-
ján érseki tulajdonként összesen 
12 rác (bunyevác) lakót tudhatott 
magáénak. Gróf Csáky Imre érsek 
a lakosság pótlását német terüle-
tekről, német telepesek személyé-
ben kívánta megvalósítani, amit 
1724-ben kezdeményezett: köve-
teket küldött. A Német Birodalom 
területén elvégzett toborzómunka 

eredményességét az elkövetkező 
évtizedek lakosságszám-gyarapo-
dása igazolta, ugyanis míg 1724 
júniusában 52 család, 1744-ben 
88, 1760-ban pedig már 110 adó-
zó család élt Nemesnádudvaron. 
Zorn Antal, Bárth János és He-
ckenberger Péter kutatásai alapján 
megállapítható, hogy a telepesek 
jobbára Felső-Ausztriából, Bajo-
rországból és Franciaországból 
érkeztek Nemesnádudvar terüle-
tére. Érdekesség, hogy Zorn Antal 
1989-ben megjelent publikációjá-
ban leírja, hogy a kalocsai érsek és 
a telepesek között született kont-
raktus meglétéről nem volt tudo-
mása. Három évvel később Bárth 
János azonban közli, hogy 1723. 
október 19-én egyezség született, 
amely a felek jogait és kötelezett-
ségeit rögzítette.

A gót betűs szöveg (az iratot 
a Kalocsai Főegyházmegyei Le-
véltár őrzi) lehetőséget teremtett 

arra is, hogy az utókor név szerint 
megismerje azokat a személyeket, 
akikkel Csáky megkötötte a kont-
raktust. Az általa kijelölt három 
jobbágy – Paul Petrikovics, Paul 
Ditrich, Bartholomeus Staadin-
ger – segített a betelepülők elhe-
lyezésében, a nádudvari élet új-
raindításában. Az új lakosok az 
úrbéri joghatóság alatt élő magyar 
mezővárosok és az úgynevezett 
kontraktualista (szerződéses) fal-
vak kiváltságait élvezték, és ma-
gyarországi mércével mérve ked-
vező helyzetbe kerültek. Mindezt 
az is bizonyítja, hogy a 18. század 
végére (az 1787-es népszámlálás 
adatai alapján) Nádudvaron 156 
házban 220 család élt 1041 fővel. 

Az évszázadok alatt a lakos-
ságszám az 1960-as években érte 
el a legmagasabb értéket: ebben 
az időszakban 3192 fő lakott a te-
lepülésen, közülük 1350 fő vallot-
ta német nemzetiségűnek magát. 

Már kilencévesek a 2011. évi 
népszámlálás adatai, amelyek sze-
rint abban az évben Nemesnád-
udvaron 1633 fő vallotta magát 
magyarnak, 782 fő német, 3 fő 
horvát, 4 fő szerb és 5 fő román 
nemzetiségűnek.  Hajagos Csaba
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GRÓF CSÁKY IMRE KALOCSAI ÉRSEK „GYERMEKE”: NÁDUDVAR

296 éve telepítették újra
Nemesnádudvart

A 150 éves török uralom 
után, 1686. szeptember 2-án 
Buda felszabadult a török 
rabiga alól, amelyet – a 
győzelem után – az ország 
többi részéhez hasonlóan a 
Duna–Tisza köze felszaba-
dítása követett. A törökök 
dúlása miatti elvadult táj 
benépesítése, az élet újrain-
dítása komoly feladatnak 
ígérkezett, amelyhez emberi 
jelenlétre, szakértelemre és 
rendkívül nagy hitre volt 
szükség. 

A felvétel Nemesnádudvaron, a Petőfi utca 94. számú ház előtt 
készült 1959-ben.  FOTÓ: FORTEPAN

•
Nemesnádudvar

Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű az a tényező, hogy 
időről időre meg tudjuk határozni, kik vagyunk, honnan 
jövünk, milyen történelmi és kulturális sajátossá-
gokat viszünk magunkkal. Ezek az azonosító 
jelek, „identitásrendszámaink” nyújtanak 
nekünk kapaszkodót, segítenek bennünket 
abban, hogy az egyes közösségek feloldódó 
identitásának viharában – szilárd pontok-
hoz igazodva – megőrizzük szülőföldünk, 
településeink sajátosságait, történelmünk 
és egyúttal közös történetünk ismeretével 
bebiztosítva magunkat az európai élet sok-
szor bizony „háborgó” tengerén. 

ÜZEN A MÚLT

Településeink gyökerei 
az évszázadok időszalagján

Szabadszállás az 1930-as években
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ADJON ÉRTÉKET SZERETTEINEK FILMMEL

Mit jelent a karácsony?
A nemzeti érték a magyar 
alkotótevékenységhez, ter-
melési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, a 
nemzetünk történelme során, 
valamint a közelmúltban 
felhalmozott és megőrzött 
minden szellemi és anyagi, 
természeti, közösségi érték 
vagy termék. 

A nemzeti értékek gyűjtése alul-
ról építkező többlépcsős folyamat, 
amelynek csúcsa a „hungarikum”, 
amit bárki kezdeményezhet. 

Legyen Ön is értékőrző, és 
kezdeményezze a helyi értéktárak 
megalapítását, javaslataival pedig 
gazdagítsa azok tárházát!

Feltehetik a kérdést, hogy vajon 
nálunk mi lehet az érték. Megannyi 
ÉRTÉKes dolgot találhat akár köz-
vetlenül az ajtaja előtt, a szomszéd 
házban, a szomszéd településen. 
Vegye észre őket, és vigye jó hírü-
ket! Ossza meg velünk és minden-
kivel, hogy milyen csodálatos kin-
csek vesznek körül bennünket. 

Megyénk 119 települése közül 
még mintegy negyvenben nem 
alakult meg a Települési Értéktár 
Bizottság, amely az első szinten (a 

településin) dönt egy-egy épített 
örökség, természeti érték, alkotói 
munka jelentőségéről. Munká-
ja fontosságáról a többi település 
eredményei a legbeszédesebbek. 
Az értéktárakról, létrehozásuk 
módjáról a www.hungarikum.hu 
oldal vagy a Bács-Kiskun Megyei 
Értéktár Bizottsága tájékoztatja az 
érdeklődőket.

A helyi értékek feltárása és meg-
örökítése az egyén és a közösség 
felelőssége, amely az alapja annak, 
hogy azokat megőrizzük az utókor-
nak, beépüljenek a turizmusba, a 
gazdaságba és a közösség minden-
napjaiba. A hagyományok meg-
tartása, az őseinktől örökölt tudás 
megőrzése közös ügyünk: az egyik 
legfontosabb közügyünk.

Mayer Andrea

8. oldal Megyei értékek 2020. december

Még hiányos a települési értéktárak rendszere 

A Bács-Kiskun megyei 
üveghegyen is túl, élt egyszer 
egy királykisasszony, akinek 
volt egy gyönyörű szép mesét 
termő fája. Aki leült a tövébe, 
az egy megelevenedő mese 
részesévé vált. Egy napon a 
leány ezt kérdezte édesapjá-
tól: Kedves édesapám, hogyan 
ismerhetné meg csodafámat 
az egész ország?

‒ Édes lányom, ülj le a fa tövébe, 
öntsd ki neki szíved-lelked vágyát, 
és meglásd, tenmagad is egy csoda 
szép történet részese leszel. 

A lány meg is fogadta apja sza-
vát, és a fa nyomban mesélni kez-
dett:

‒ A Települési Értéktár Bizott-
ságnál úgy mutass be engem, mint 
ami a te legnagyobb értéked. Ha 
javaslatodat elfogadják, én telepü-
lési értékké válok. Javaslatot bárki 

tehet: te, a legkisebb királyfi, az öreg 
király, a szegény ember, a gonosz 
boszorkány, de akár a hétfejű sár-
kány is. Ha a bíró úgy dönt, belőlem 
települési érték, akár megyei érték, 
nemzeti érték, és végül hungarikum 
lehet. Ország-világ a csodámra jár 
majd ide, ahol eddig a madár sem 
járt – mondta a csodálatos fa.

Aki nem hiszi, járjon utána!
Ezzel a kis képzelt történettel 

szeretnénk segíteni, hogy a mesék-
ből, az álmokból valóság legyen, 
és ország-világ megismerje kin-

cseinket. Ezeket a lépéseket kell 
megtenni, hogy települési, megyei 
értékké váljanak becses dolgaink.

Települési érték: hivatalos for-
manyomtatványon a szükséges 
mellékletekkel postai vagy elektro-
nikus úton beküldve az adott tele-
pülés értéktárbizottságának. 

Megyei érték: csak települési 
érték lehet, szintén a hivatalos for-
manyomtatvány beküldésével. 

További információ kérhető: 
dr. Bankó Ágnes, banko.agnes@
bacskiskun.hu, +36-76/513-813

Javaslattételi lapok: a 324/2020. 
(VII. 1.) Korm. rendeletbe foglaltak 
alapján a hungarikum.hu oldalon 
érhetők el. Mayer Andrea

AZ ALÁBBI HELYSÉGEKBEN MÉG HIÁNYOZNAK 
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRAK:
Ágasegyháza 
Akasztó 
Apostag 
Balotaszállás 
Borota 
Dunafalva 
Dunatetétlen 
Fajsz 
Felsőlajos 
Felsőszentiván 
Foktő 
Géderlak 

Harta 
Hercegszántó 
Homokmégy 
Kaskantyú 
Katymár 
Kéleshalom 
Kunbaja 
Kunfehértó 
Kunpeszér 
Miske 
Móricgát 
Ordas 

Öregcsertő 
Páhi 
Pirtó 
Rém 
Solt 
Sükösd 
Szakmár 
Tataháza 
Újsolt 
Újtelek 
Városföld 
Zsana 

A fenyő, az ünnepi készü-
lődés illatát? A kisjézus 
megszületésének csodáját? 
A szívdobogtató ajándék-
várás titkát? A jó iránti 
töretlen vágyódást? A meg-
kopott gyermekkor varázsos 
álmát? Az összegabalyodott 
karácsonyi füzért? Mind-
annyiunknak mást és mást 
jelent a karácsony. 

Van, ami mégis közös: ilyenkor 
feloldódunk családunk szereteté-
ben. Karácsonykor lepel borítja a 
hétköznapokat. Az ünneppel más 
napra ébredünk. Olyan napra, 

amelyik megtelik isteni jelenlét-
tel, szeretettel és meghittséggel. 

Kívánjon boldog karácsonyt a 
távolban és a közelben élő szeret-
teinek, és mutassa meg, hogyan 
ünneplünk mi itt, a Duna–Ti-
sza közén! Az okostelefonjával 
beolvasott QR-kód segítségével 
filmen elevenedik meg Bács-Kis-
kun karácsonya. Ha ezt megoszt-
ja a közösségi oldalán, meghitt 
pillanatokat szerezhet családjá-
nak, barátainak, ismerőseinek. 
 Mayer Andrea

A kétezres évek elején össze-
fogás eredményeként indult 
útjára a magyarság értékeit 
egybefűző mozgalom, amely 
2012-ben emelkedett törvé-
nyi szintre.

A magyar nemzeti kincsekről és 
a hungarikumokról szóló törvény 
rendelkezik a megyei és telepü-
lési értékekről is, amelyek száma 
Bács-Kiskunban mára több ezer 
értékkel gyarapodott. A Helyi 
Értéktár Bizottsággal rendelkező 
települések évről évre pályázhat-
nak, hogy a helyben feltárt, meg-
őrzött kincseik méltó megbecsü-

lésben részesüljenek. A legutóbbi 
pályázati lehetőségből több mint 
hetvenmillió forint gazdagítja a 
települési értékek megőrzéséért 
elkötelezett civil szervezeteket, 
intézményeket, falvakat, városo-
kat.

A hazai és a külhoni nemzeti 
értékek, hungarikumok népsze-
rűsítésére – a már működő helyi 
települési értéktárakkal együtt-
működve – települési, tájegységi 
értéktárak létrehozására, vala-
mint a Kárpát-medencei hagyo-
mányos öltözetkultúra tovább-
örökítésére kapnak lehetőséget a 
nyertesek. M. A.

A turizmusban szereplő 
értékek kerülnek reflektor-
fénybe a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat „A nemzeti 
értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésé-
nek, megismertetésének, meg-
őrzésének és gondozásának 
támogatására” kiírt pályáza-
tán megvalósuló filmben.

A következő év első felében kezdő-
dik az „Itthon, Bács-Kiskunban” 
című film forgatása, amely a helyi 
turizmushoz kapcsolódó megyei 
értékeket mutatja be nemcsak az 
itt élőknek, hanem az idelátogatók-
nak is értékessebbé téve a megye 

kincseit. A film kuriózuma, hogy 
Bacsa Zoltán zeneszerző alkotása, 
Bács-Kiskun megye dala – amely 
már évek óta színesíti a megyei 

marketinget, rendezvényeket, 
imázsfilmeket – új hangszerelésben 
lesz a kisfilm zenei alapja. A pro-
dukció, amely a helyi turizmusban 
rejlő lehetőségekre hívja fel a figyel-
met, a következő nyári szezonban 
jelenik meg.

M. A.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTŐL A HUNGARIKUMIG

Szép mesét termő fa

Bács-Kiskun megye nyertes pályázói:
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (Bácsbokod)
Országos Kishalász Érdekszövetség (Baja)
Bócsa Község Önkormányzata (Bócsa)
Gátér Község Önkormányzata (Gátér)
Jakabszállás Község Önkormányzata (Jakabszállás)
Kalocsa Jövőjéért Egyesület (Kalocsa)
Kalocsai Hagyományőrző Egyesület (Kalocsa)
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület (Kecskemét)
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. (Kecskemét)
Nagy Mária (Kecskemét)
Kelebia Község Önkormányzata (Kelebia)
Natura Hungarica Alapítvány (Kiskunfélegyháza)
Röp- Dísz- és Haszongalamb Galambtenyésztők Egyesülete (Kis-
kunfélegyháza)
Halasi Csipke Közalapítvány (Kiskunhalas)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa)
Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár 
(Kiskunmajsa)
Kisszállás Község Önkormányzata (Kisszállás)
Nyárlőrinc Község Önkormányzata (Nyárlőrinc)
Római Katolikus Egyházközség Petőfiszállás (Petőfiszállás)
Csonka-torony Alapítvány (Soltszentimre)
Szank Község Önkormányzata (Szank)

MEGYEI, TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSA

Újabb 70 millió forint
a kincseinkért

FILMRE VITT ÉRTÉKEINK A TURIZMUSBAN

„Itthon, Bács-Kiskunban”
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A kalocsai virágos motí-
vumok és a halasi csipke is 
megjelent már a ruháza-
tokon mint díszítőelem, és 
Kiskunhalas büszkeségében 
az ékszerkészítők szintén 
láttak fantáziát. Bács-Kiskun 
megyében számos ismert és 
kevésbe ismert motívum is 
fellelhető, melyek alkalmasak 
lehetnek arra, hogy a modern 
ruházaton, a mai divatban is 
feltűnjenek.

A megyei önkormányzat is így 
gondolta mindezt, és a ruhák ter-
vezésére Bükki Tamara kapott 
megbízást.

– Izgalmas a feladat, amire 
vállalkoztam, hiszen a különböző 
településekről ajánlott, fényképe-

ken kapott motívumokat kell az 
anyagokba, ruhákba álmodnom. 
Érkezett már a tervezéshez olyan 
ötlet is, hogy a természet által „al-
kotott minták”, mint például egy 
kiszáradt, kicserepesedett szikes 
tó is lehetne díszítőelem. Fon-
tos szempont a tervezésnél, hogy 
olyan ruhákat kell elkészíteni, 
amelyeket a hétköznapokon is le-
het majd viselni, de az elképzelé-
sek között éppúgy szerepelnek az 
elegánsabb változatok – mesélte a 
kiskunmajsai származású vállal-
kozó, akinek saját tervezésű ru-
hái Tamka márkanéven kerültek 
piacra.

– A fazonok könnyen viselhe-
tő, egyszerű szabásvonalú ruhák 
lesznek, és szeretném, ha nadrá-

gok is lennének a kollekcióban. Az 
anyagok kiválasztásánál nagyon 
fontos, hogy könnyen kezelhetők 
legyenek, lehetőleg ne kelljen va-
salni őket, ne gyűrődjenek. Sze-
retnék hagyományos anyagokat is 
használni, mint például a kékfes-
tő. A megvalósításnál különböző 
technikákat alkalmazunk majd: 
kézi és gépi hímzést, textil- vagy 
selyemfestést. Szeretnék táskát és 
cipőt is tervezni a ruhákhoz, va-
lamint ékszereket – vázolta az el-
képzeléseket Bükki Tamara, aki 
húsz ruha terveit készíti el; kö-
zöttük lesznek azok, amelyek be-
emelhetik a divatba a Bács-Kis-
kun megyei motívumokat. 

F. E.

„Inkább becsületben meghalni,
mint becstelenül élni”

2020. december Arc-kép 9. oldal

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 29-ét, dr. Szobonya Zoltán mártírhalá-
lának napját 2016-ban minősítette megyei emléknappá, hogy tiszteletüket fejezzék ki 
azoknak a honfitársainknak, akik harcosai, részesei voltak a nemzetet felemelő és felsza-
badító szabadság eszméinek.

2020-ban Dr. Szobonya Zoltán-em-
léklapot kapott:

MÁNDITY PÉTER bajai lakos
Nyugdíjas autószerelő, honvéd. 
1956-ban élelmiszert szállított a 
budapesti forradalmároknak, hi-
szen együttérzett a forradalom 
eszmeiségével. Életfeladatának te-
kintette és tekinti, hogy a politikai 
okokból bebörtönzöttek, internál-
tak, meghurcoltak teljes politikai, 
erkölcsi és jogi rehabilitációban 
részesüljenek.

OBÁDOVICS ISTVÁN bajai lakos
1956-ban még csak diák volt, de 
már részt vett a tüntetéseken és a 
vörös csillag letörésében. A for-
radalom leverése után menekülni 
kényszerült, majd visszatért Ma-
gyarországra, és részt vett az éhező 
fővárosiak részére szervezett élel-
miszergyűjtésben.

ÖZVEGY RUTAY ISTVÁNNÉ 
bajai lakos
Férje, vitéz Rutay István nyugal-
mazott ezredes 1956-ban a bajai 
helyőrség parancsnoka volt. Amíg 
csak lehetett, védte Baja városát a 
szovjet csapatoktól, végül kapitu-
lált. Emiatt letartóztatták, rangjától 
megfosztották, sorsában osztozott 
hűséges felesége is. A Hazáért ér-
demkereszt kitüntetettje.

D. SZABÓ ISTVÁN kalocsai lakos
Családját osztályidegennek minő-
sítették, és kitelepítették. 1956-ban 
a forradalmi hírek hallatán bará-
taival tehervonatra szállt, és Pestre 
utazott, ekkor még csak 16 éves 
volt. A forradalmi harcok idején 
lőszert hordott a rádió ostromához, 
illetve a Corvin közben is harcolt.

ÖZVEGY TÖRÖK LAJOSNÉ
kalocsai lakos
Családját kuláknak minősítették, 

ennek következtében elvették bir-
tokukat, és a Hortobágyra inter-
nálták őket. Egész családját meg-
bélyegezték. A mai napig Kalocsán 
él, ahol tagja a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetének.  

KOSZTÁNDI JÓZSEFNÉ
kalocsai lakos
Családját kuláknak minősítették, 
emiatt a megbélyegzésen túl vagyo-
nukat is elkobozták. Férje Oroszor-
szágban volt hadifogoly, ahonnan 
visszatért ugyan, de már sok éve 
örök búcsút kellett vennie tőle. 

VITÉZ VARGA PÉTER PÁL 
nagykőrösi lakos
Sorkatonai szolgálata alatt, 1956-
ban egysége részt vett Mindszenty 
hercegprímás kiszabadításában. A 
forradalom leverése után Nyugatra 
emigrált. Miután 1961-ben haza-
tért Kanadából, rövid ideig vizsgá-

lati fogságban volt, majd egészen 
1989-ig rendőri felügyelet alatt állt.

ÖZVEGY CZÁR IGNÁCNÉ 
öregcsertői lakos
Családja kuláklistára került, emi-
att házukat, földjüket elkobozták. 
Az állambiztonsági szolgálat ezt 
követően is megfigyelte és zaklatta 
a családot. Háztartásbeliként tevé-
kenykedett munkahelyhiány miatt, 
illetve kalocsai hímzéseket készített 
otthonában. 

POSZTUMUSZ:
Takács Gergely – Homokmégy, 
Fejes Imre – Kecel, Herczeg 
József – Kecel, Dugár Imre – 
Kecskemét, Babó Sándor – Kis-
kunhalas, Babenyecz Cs. Vil-
mos – Kiskunhalas, Czár Ignác 
– Öregcsertő, Lóki László – Solt, 
Lázár Ferenc – Tázlár

Divatba jöhet Bács-Kiskun

Platinadiplomás fotóművész Bedi Gyula,
Uszód polgármestere

A szervezet Kitüntetési Bizottsá-
ga 2020 augusztusában értékelte a 
beérkezett diplomakérelmeket. En-
nek eredményeképp Platinadiplo-
más Fotóművész címet adomá-
nyozott Bedi Gyulának, a Magyar 
Fotóművészek Világszövetsége al-
elnökének. Az ismert fotós Uszód 
község polgármestereként a hete-
dik ciklusát tölti.

A gépészmérnök végzettségű 
fotós 15 évesen a kollégiumi fo-
tókörben kapott kedvet a fény-
képezéshez. A digitális technika 
megjelenésekor kezdte érdekelni a 
kreatív fotózás. Szeretett volna igé-
nyes, szép fotókat készíteni, ezért 
elvégezte a Foto Art alap-, valamint 
Imre Tamás profi kurzusát. Az évek 
során több hazai és nemzetközi ki-
tüntető címet szerzett. 

Fotóira méltán lehet büszke, hi-
szen azokat világszerte és hazánk-
ban is elismerik. Uszódon a Mosó-
asszonyokat, Dunaszentbenedeken 
a Kukoricafosztást bemutató képe 
népművészettel kapcsolatos kiállítá-
sokon, galériákon vesz részt, de még 
tankönyvben is megjelent. L. V. K.

MEGYEI KIVÁLÓSÁGOK
A Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetésben részesült 
Frittmann János, a Frittmann 
Pincészet tulajdonosa, a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa és a 
Magyar Bor Akadémia alelnöke, a 
hazai szőlészet-borászat területén 
elért sikerei, valamint aktív szak-

mai közéleti tevékenysége elisme-
réseként. Szőlész-borász családban 
született Soltvadkerten, már gye-
rekkorától beléivódott a szőlő- és 
pincemunkák minden mozzanata. 
Szőlészettel és borászattal 1982 óta 
foglalkozik önállóan, később test-
vére, majd mindkettejük családja, 
felesége és gyermekeik is bekapcso-
lódtak. Igazi családi vállalkozás-
ként működik borászatuk, amely 
2015-ben elnyerte az Év Pincészete 
díjat. A borászok Kossuth-díjának 
nevezett Év Bortermelője kitünte-
tést 2007-ben vehette át a Magyar 
Bor Akadémiától.

***
Csátalja polgármestere Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült. A rangos elismerés-
sel a nemzet szolgálatában, az or-
szág fejlődésének elősegítésében, a 
haza érdekeinek előmozdításában 
és az egyetemes emberi értékek 

gyarapításában végzett kimagasló, 
példamutató tevékenységét jutal-
mazták. Kovács Antal számára az 
idei év sikeresnek mondható, hi-
szen a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés 2020. szeptember 12-én 
az Év Polgármestere Bács-Kiskun 
Megyében kitüntető díjat adomá-
nyozta a településvezetőnek.

***
Hét kategóriában összesen tizen-
egy alkotó nyerte el a legrangosabb 
magyarországi művészeti elisme-
résnek számító Nemzet Művésze 
díjat. A népművészet kategóriá-
ban Kovács Miklós tiszakécskei 
kékfestő mester kapta meg a ran-
gos elismerést. Kovács Miklós ti-
szakécskei kékfestő mester, népi 
iparművész, a népművészet mes-

tere több évtizede gyakorolja mű-
vészi szinten az évszázados múltra 
visszatekintő mesterséget. Tevé-
kenységét és életművét, melyet a 
kékfestő munka fennmaradása 
érdekében végzett, a Hungarikum 
Bizottság döntése alapján nemzeti 
értékké nyilvánították.

A Kossuth-díjas művész élete a 
magyar népi kultúra hagyománya-
inak ápolásáról és gyarapításáról 
szól.

Kitűnően szerepeltek megyénk pálinka-
kiválóságai az országos versenyen

A fotográfia területén kiemelkedő alkotók érdemeinek elismerésé-
re a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
(MAFOSZ) többlépcsős pályázati rendszert hozott létre, amelyen 
fotóművészeti minősítések nyerhetők el.

A kiskőrösi Mátyás pálinkaház 
egyes pálinkái aranyérmet nyertek. 
A soltvadkerti Schiszler pálin-
kaháznak nemcsak aranyérmes 
pálinkái, hanem kategóriájában a 
legjobb, champion díjas két pálin-

kája is lett.  A díjátadón a Pálinka 
Nemzeti Tanács a pálinkás szak-
mában végzett tevékenységéért és 
munkásságáért életműdíjjal tün-
tette ki Font Sándor országgyűlési 
képviselőt. L. V. K.

A 2020. évi Országos Pálinka és Törkölypálinka Versenynek idén 
Miskolc adott otthont, 48 főzde rekordszámú, több mint 400 tételt 
nevezett. A megmérettetésen Bács-Kiskun megye pálinkái kitűnő-
en szerepeltek. 
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„Az emlékerdők telepítése is 
felhívja a figyelmet arra, hogy 
minden közösségnek megvan 
a lehetősége, ezzel együtt a fe-
lelőssége is, hogy aktívan részt 
vállaljon a természeti környezet 
megóvásában és gyarapításában” 
– emelte ki beszédében Dalvári 
Vince, az Agrárminisztérium 
Erdőgazdálkodási Főosztály 
főosztályvezetője. Hozzátette: „a 
klímaváltozás elleni fellépés fon-
tosságát felismerve az agrártárca 
elindította országfásítási prog-
ramját, a kormányzat pedig célul 
tűzte ki a fával borított területek 
27 százalékra növelését”.

„Az elmúlt két évben adtuk át 
a Hajósszentgyörgyi Erdészeti 
Erdei Iskolát és újítottuk meg a 

Vendégházat; mindkettő az Or-
szágos Kékkör harmadik túraút-
vonala, az Alföldi Kéktúra nyom-

vonala mellett 
található. A kö-
vetkező évtizedekben az erre ki-
ránduló, felnövekvő nemzedék 
és a természetszeretők egyaránt 
találkozhatnak a világkiállítás és 
a fenntartható erdőgazdálkodás 
hazai sikertörténetével” – hang-
súlyozta köszöntőjében Csonka 
Tibor, a Gemenc Zrt. vezérigaz-
gatója.

Forrás: www.gemenczrt.hu
Fotó: Csontos Péter, Gemenc Zrt.

10. oldal Természetünk 2020. december

Emlékerdő Illancs szívében

Évszázados gondokat oldot-
tak meg a megépült kiskőrösi 
záportározó és csapadék-
víz-elvezető rendszerrel, 
amelyet Kiskőrösön október 
1-jén ünnepélyes keretek kö-
zött adtak át. A 420 milliós 
megyei forrásból, valamint a 
település 128 milliós önere-
jéből megvalósult fejlesztés 
képes arra, hogy biztonságos 
mederben tartsa a közeli és 
magasabban fekvő Soltvad-
kert, és a város magasabban 
lévő részeiből érkező belvizet.

A több mint 2 hektáros tó normál 
esetben 20-22 ezer köbméter, dön-
tően gravitációs belvíz tárolására 
alkalmas, de szélsőséges időjárási 
körülmények között akár 55 ezer 
köbméter, részben átemelőszivaty-
tyúkkal érkező vizet képes befo-
gadni. A tó környezetében a több 

mint 1000 facsemete a későbbiek-
ben szabadidős és rekreációs célo-
kat is szolgálhat. 

A város életében fontos új lé-
tesítményt Font Sándor ország-
gyűlési képviselő, Rideg László, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke és Domonyi László polgár-
mester avatta fel.

A körforgalom és a Vinum 
Hotel közelében elhelyezkedő, 
hagyományosan vízjárta, a pangó 
vizeiről ismert területen létesített 
víztároló zsilipje mellett rendezett 
ünnepségen elhangzott: a szélső-
séges időjárási körülmények, az 
aszályos és a rendkívül intenzív 
esővel érkező rövid időszakok hek-
tikus változása megköveteli, szinte 
kikényszeríti a víz visszatartását, 
az észszerű vízgazdálkodást. 

Az átadás óta eltelt időszak bi-
zonyította, hogy a beruházás telje-
sítette az összes követelményt: az 
érintett területen megszűnt a bel-
víz-fenyegetettség. Zs. F.

Érsekhalma közelében található Hajósszentgyörgy, ahol átad-
ták azt az egyhektárnyi erdőt, amelyik emléket állít a 2021-es 
„Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításnak. 
A Bácskai-síkvidéken fekvő táj, az Illancs szívében elhelyezkedő 
emlékerdő felhívja a figyelmet arra is, hogy az állami erdő-
gazdaságok fenntartható erdőgazdálkodása a magyar erdők 
jövőjének záloga. Az eseményhez egy akcióprogram is társult, 
amely madárodúk kihelyezésével erősítené az ifjúság környezet-
tudatos gondolkodásmódját és szemléletformálását.

Dalvári Vince Gábor főosztályvezető

ÁTADTÁK A ZÁPORTÁROZÓT ÉS
A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERT KISKŐRÖSÖN

Biztonságos mederben

Pintér Csaba majsai fotós nyerte
az Év Természetfotója elismerést

•
Hajósszentgyörgy

Immáron 28. alkalommal írta ki a 
naturArt – Magyar Természetfo-
tósok Szövetsége Közép-Európa 
legrangosabb természetfotós pá-
lyázatát. A verseny történetében 
most érkezett a legtöbb kép: 241 
fotós 4114 felvételt küldött, ame-
lyek közül az utolsó fordulóban 
111 mű versengett – közölte Fáth 
Péter, a naturArt elnöke. Elmon-
dása szerint az idei kiírás hozta 
talán a legmagasabb színvonalú 

mezőnyt a verseny hosszú törté-
netében: az utolsó előtti körben 
szereplő mintegy 400 kép mind-
egyike alkalmas volt a kiállításra, 
amelyen végül 63 szerző 111 fel-
vétele látható.

– Az év természetfotója meg-
ismételhetetlen „akciófotó”, ame-
lyen egy karvaly éppen elejt egy 
citromsármányt – méltatta Pintér 
Csaba Légivadász című felvételét 
a szövetség elnöke.

Pintér Csaba 2007-ben kezdett 
komolyabban foglalkozni a fény-
képezéssel. Az esküvői fotózáson 
kívül az utóbbi időben egyre több 
időt tölt természetfotózással, ami-
re általában csak hétvégenként jut 
ideje. Mint mondja: a természet-
fotózáshoz a felkészülés mellett 
rengeteg idő és türelem, no meg 
szerencse is kell.

– A karvaly elkapta, és cipeli a 
citromsármányt, aki békésen ke-
resgette táplálékát a füves réten, 
Esztergom közelében. A karvaly 
köztudottan az egyik legjobb va-
dász a madarak között, elképesztő 
sebességgel ejti el – egyébként a 
jellemzően énekes madár – áldo-
zatát, bár az esetek nagyobb részé-
ben még így sem mindig sikeres. 
A kép lesből készült egy áprilisi 
napon, és szerencsémre, miután 
lecsapott a sármányra, az objektí-
vemre merőlegesen repült, így ol-
dalról tudtam követni a mozgását, 
és sikerült a jelenetet éles képkoc-
kán megörökítenem – számolt be 
a felvétel történetéről Pintér Csa-
ba. Első alkalommal indult az Év 
Természetfotósa 2020 pályázaton, 
ami remekül sikerült neki: kima-
gasló sikert ért el.  F. E.

Az Év Természetfotója 
díjat a kiskunmajsai Pintér 
Csaba Légivadász című képe 
érdemelte ki a Lenergy – az 
Év Természetfotósa 2020 pá-
lyázaton, amelynek legjobb 
képei december 31-éig látha-
tók a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban.

Az Ökotárs Alapítvány idén is megszervezte az Év Fája versenyt, 
amelyre ebben az évben 38 fát neveztek. Rekordszámú szavazattal, 
izgalmas versenyben dőlt el az idei cím sorsa, végül 5091 szavazattal 
a mélykúti júdásfa győzött, és ezzel maga mögé utasította a debrece-
ni Déri tér tölgyfáját és a geszti Tisza-kastély platánjait.

Júdásfa a mélykúti templomdombon Forrás: facebook.com/evfaja

Mit érdemes tudni a nyertes mély-
kúti júdásfáról?

Mélykút 1750-ben került a Gras-
salkovich család tulajdonába, akik 
a templomdombon lévő kápolna 
helyébe szép templomot építtettek. 
Ekkor került a településre a ma is 
megtalálható júdásfa, amelyet való-
színűsíthetően a vajdasági Szabadká-
ról a Mélykúton szolgálatot teljesítő 
ferences rendi szerzetesek hoztak 
magukkal, és ültették el az újonnan 
megépült templom északi oldalán az 
1760–70-es években.

A néphitből eredő legenda sze-
rint a júdásfa virágai Krisztus Urunk 
vérét szimbolizálják, a lapos magvak 
pedig a júdáspénzre utalnak.

Kisebb csoda, hogy ez a mediter-
rán növény a templom északi, a hi-
degnek jobban kitett oldalán egyálta-
lán megmaradt, és mind a mai napig 
megvan.

Érdekességként lehet még emlí-
teni, hogy a júdásfa Mélykút pontos 
mértani középpontján helyezkedik 
el. A templomdomb az általános 
iskola közelsége és a templom köz-
pontisága révén kedvelt pihenő- és 
játszóhelye a település lakóinak.

A júdásfára, amely az évtizedek 
során Mélykút egyik jelképévé vált, 
méltán lehet büszke minden mély-
kúti és Bács-Kiskun megyei lakos. 

L. V. K.

A mélykúti júdásfa lett
az Év Fája 2020 verseny győztese
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A helyi közösségek fontos szere-
pet játszanak egy-egy település, 
sőt megyénk életében, ezért fon-
tosnak tartjuk ezek kialakítását, 
megőrzését. Ehhez a feladathoz 
nyújt segítséget a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat több 
programja is, amelyek a megyei 
identitás erősítését szolgálják. 
2019 júniusában indult útjára 
programunk, és egészen 2022 
decemberéig sokféle program-
elemmel segíti céljaink megvaló-
sítását. Több területen bevonjuk 
a lakosságot nemcsak résztvevő-
ként, hanem aktív együttműkö-
dő ként is.

HÁROM DIMENZIÓ
A felnőttek segítségével történe-
teket, motívumokat és helyi érté-
keket gyűjtünk, a gyermekekhez 
mesekönyvvel és társasjátékkal 

szólunk. A fiataloknak 3D nyom-
tató segítségével a helyi értékek 
nyomtatását mutatjuk be, ami a 
modern kor technológiáját alkal-
mazza a település múltjának meg-
őrzéséhez. A 3D nyomtatás minél 
szélesebb körű megismertetésé-
ért pályázatunk segítségével 11 
nyomtatót vásároltunk, amelyek 
11 járásunk művelődési házába és 
iskoláiba kerülnek. A fiatalok itt 

szakkörökön és bemutató foglal-
kozásokon ismerhetik meg mű-
ködését, és megtapasztalhatják, 
hogy egy kis hozzáértéssel milyen 
csodák elevenednek meg a 3D 
technológiával.

TÁBOROK
Az általános iskolás korosztály 
számára 5 napos táborokat szer-
vezünk az iskolai szünetek idején, 
amikor tematikus foglalkozáso-
kon a mesékhez, történetekhez 
kötődve ismerhetik meg me-
gyénk értékeit, kiválóságait, ha-
gyományait.

FÓKUSZBAN
A HELYI ÉRTÉKEK
A családoknak rendezvényein-
ken mutatjuk be Bács-Kiskun 
sokszínű értékeit, legyen az zene 
vagy helyi termék. A helyi közös-
ségek vezetői számára képzéseket 
szervezünk, hogy feltárjuk a lehe-
tőségeket, valamint jó példákon 
keresztül adjunk ötleteket.

A helyi kistermelők bevoná-
sával értékkosarakat és élmény-
láncokat alakítunk ki, amelyek 
segítenek megerősíteni a helyi 
kapcsolatokat és a turizmust, va-
lamint minél szélesebb körben 
megismertetni a termékeket.

MESÉS BÁCS-KISKUN
A hamarosan megjelenő Meseföld 
című mesekönyvünket ajánljuk 
figyelmükbe, amelyből a mellék-
letben kapnak kóstolót, és megis-
merkedhetnek az alkotókkal is. A 
Meseföld közös munka, összefogás 
eredménye, amelyben a lakosság 
is fontos szerepet kapott. Az egy 
évvel ezelőtt kezdődött gyűjtésből 
hamarosan megjelenik a gazda-
gon illusztrált 20 mesét tartalma-
zó könyv, ezt nemsokára követi a 
nagyobbaknak szóló Legendárium 

50 izgalmas, a megye települései-
hez kapcsolódó történettel. 

Pszichológusok és pedagógu-
sok írásai is alátámasztják a mese 
és a mesélés kiemelkedő szerepét 
a gyermek fejlődésében, míg fel-
nőttkorban egy-egy jó történet a 
lelki egészség megőrzését segíti. 
Ehhez szeretnénk hozzájárulni 
a két kötettel, egyúttal megerő-

síteni, szorosabbá tenni kötődé-
süket a településükhöz, valamint 
Bács-Kiskun megyéhez. Bízunk 
abban, hogy minél többen ráis-
mernek településükre, és különö-
sen szívesen mesélik ezeket a tör-
téneteket gyermeküknek otthon, 
elalvás előtt, vagy az óvodában, 
iskolában.

RAJZFILMEK KÉSZÜLNEK
A mesék alaposabb megismerését 
és népszerűbbé tételét segíti két 
rajzfilm is, amelyek elkészítésé-
ben Mikulás Ferenc és a Kecske-
métfilm lesz a partnerünk. Nevük 
fémjelzi többek között a Magyar 
népmesék rajzfilmsorozatot, 
amely a közelmúltban kapta meg 
a Hungarikum kitüntető címet. 
Az elkészült filmeket rendezvé-
nyeinken láthatják, eljuttatjuk a 
megye oktatási intézményeibe, 
sőt megtekinthetik Bács-Kiskun 
YouTube-csatornáján. Hisszük, 
hogy a meseolvasás mellett az 
igényes mesefilmeknek is fontos 
a szerepük a szabadidő minőségi 
eltöltésében. Oláh Edit

MEGYEI IDENTITÁSFEJLESZTÉS

Bács-Kiskun Meseföld
Mi tesz boldoggá Bács-Kiskunban? Mi határozza meg helyi, 
megyei kötődésünket? Bács-Kiskun megye az otthonunk, ahol 
mindennapjainkat éljük, családunk és hagyományaink révén 
itt vannak a gyökereink, és itt tervezzük a közös jövőt. Ebben a 
közösségben, ezen a földön.

A kert elsősorban festőnövé-
nyeknek ad otthont, de ter-
melnek benne gyógy- és fű-
szernövényeket, gyümölcsöt és 
zöldséget is. Szelesné Kása Ilo-
na mint alkotóművész tojásfes-
téshez használja a festőnövénye-
ket, és ezt a ma már alig ismert 
tudást szeretné továbbadni a 
tanítványainak. A festőnövényes 
kert azonban ennél sokkal több 
lett: közös élmények, alkotóte-
vékenységek forrása. A festő-
növényekből tintát készítenek, 
amit a vizuáliskultúra- és grafi-
kaórákon, a szakköri foglalko-
zásokon és a nyári táborokban 
használnak fel. A növények gon-
dozása közben megismerkednek 
a komposztálás, mulcsozás, a 
biológiai növényvédelem alap-
jaival, a kertben élő madarak, 
rovarok szerepével. Mi több, a 

mentorkert egy törvényi háttér-
rel rendelkező diákvállalkozás 
alapja is, amelynek célja a meg-
termelt festő- és egyéb növények 
feldolgozása. A diákvállalko-
zásnak többek között hímes to-
jás, nemezelt használati tárgy, 
papírsárkány, levendulaszörp, 
madáretető, festőnövényi sza-
porítóanyag értékesítéséből lesz 

saját bevétele. Természetesen a 
portékát is a diákok kínálják kü-
lönböző jótékonysági és egyéb 
rendezvényeken. A tanárnő hisz 
abban, hogy ezzel a felnőtt életre 
készítik fel játékos formában a 
gyerekeket.

A SzínesKert szakkör men-
torkerti tevékenységét az Ag-
rárminisztérium és az Iskola-
kertekért Alapítvány egymillió 

forinttal támogatta. Az összeg-
ből egy Színes Háznak elne-
vezett, kültéri tanteremként és 
szerszámtárolóként is használ-
ható faházat álmodtak, amit – 
jelentős támogatással kiegészítve 
– a kecskeméti Modern Home 
Hungary Kft. váltott nemrégi-
ben valóra. 

T. T.

Van egy kert a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Is-
kolában. Ezen a tarkabarka, méreteit tekintve kicsiny 
földterületen példaértékű a munka. Nemcsak azért, 
mert a teendők oroszlánrészét a gyerekek végzik, ha-
nem mert a látszólag hétköznapi lehetőségből pozitív 
pedagógiai módszerek egész tárházát bontakoztatja ki Szelesné 
Kása Ilona, a vizuális és környezetkultúra tanára. Nem cso-
da, hogy a SzínesKert nevű mintaprojekt az idén elnyerte az 
Iskolakertekért díjat, és oktatófilmet is forgattak róla.

•
Lakitelek

Hungarikum lett
a Magyar népmesék rajzfilmsorozat

A Hungarikum Bizottság ülé-
sén Nagy István agrárminiszter, 
a testület elnöke arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a Magyar népme-
sék sorozat kiemelkedő nemzeti 
érték, és kultúránk alapját képe-

zi. Hozzátette: a rajzfilmsorozat 
egyedülálló formában és vizuális 
elemekkel terjeszti széles körben 
hazánk hagyományait.

A Hungarikum Bizottság 
döntését követően a Magyar Ér-

téktárba került Kecskemét sze-
cessziós városmagja is különös te-
kintettel a Cifrapalota épületére.

Forrás: hungarikum.hu

Tovább bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Ér-
téktár. A Hungarikum Bizottság legutóbbi, Lakiteleken megtar-
tott ülésén egyhangúlag döntött: hungarikummá nyilvánította a 
Magyar népmesék rajzfilmsorozatot, amely kétségtelenül a Pan-
nónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének egyik legnagyobb 
sikere.
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A megyei identitásfejlesztés 
égisze alatt indult újra az 
Egészséges Bács-Kiskunért 
programsorozat, amely 
járásonként megrendezett 
sporteseményekkel hosz-
szú távra rendezkedik be a 
megye szabadidősport-életé-
be. A rendezvények az aktív 
közösségek bevonásával, 
támogatásával tesznek haté-
kony lépéseket, hogy megyénk 
sportos közössége ismerje 
meg, próbálja ki más járások 
eseményeit, sportágait is.

Az egészségfejlesztést, a preven-
ciót és az aktív testmozgást tartja 
szem előtt az a projekt, amelyiket a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
indított az újjászerveződő Bács-Kis-
kun Megyei Szabadidősport Szö-
vetséggel karöltve. A sorozat olyan 
közösségi események mellé áll, 
amelyeken a futás, a kerékpározás, 
a zarándoklat, a nordic-walking, a 
lovaglás és a víz közösségteremtő él-
ményét is átélhetik a résztvevők. A 
tervezett sportrendezvények, sport-
versenyek újszerűségét az adja, hogy 
tematikájukat ötpróba jelleggel ala-
kították ki. Célja, hogy a lakosok ne 
csak a járásukban rendezett sport-
eseményeken vegyenek részt, hanem 
a szomszédos járásokéin is, segítve a 

helyi identitástudatot megyeivé szé-
lesíteni. A sportprogramokon kívül 
a megyei értékek megismertetése és 
értékőrzése is bekapcsolódik számos 
eszközzel.

Az Egészséges Bács-Kiskunért 
programban járásonként egy, azaz 
összesen 11 helyszínen 11 alka-
lommal rendeznek sportversenye-
ket zömében olyan sportágakban, 
amelyek hagyománnyal rendelkez-
nek Bács-Kiskun megyében. Vagy-
is futás (terepfutás), kerékpározás, 
zarándoklat (teljesítménytúra), nor-
dic-walking, lovaglás, vízi sportok. 

A Bács-Kiskun Megyei Szabad-
idősport Szövetség csapata egyik 
helyszínre sem ment üres kézzel. 
Valamennyi esemény rajt-cél állo-
másán egészségkontrollt biztosított 
a résztvevők számára, ajándékokkal 

kedveskedett a beérkező túrázóknak 
és sportolóknak, míg több állomás-
ponton segített a felfrissülésben. 

A sorozat szeptember elején 
bács almási kerékpártúrával in-
dult. A résztvevők kerékpárral te-
kertek a felújított felsőszentiváni 
malomhoz. A túra alatt Tataházán 
és Felsőszent ivánon pihent a csa-
pat egy keveset, utóbbi helyszínen 
megcsodálhatták az ország egyetlen 
működő szélmalmát. Minden évben 
van egy olyan nap, amikor nagyobb 
hangsúlyt kap a kerékpáros közle-
kedés fontossága. Az Európai Au-
tómentes Naphoz Kiskunhalason 

csatlakozott az Egészséges Bács-Kis-
kunért programsorozat, amelyben az 
általános és a középiskolások számá-
ra szerveztek kerékpáros vetélkedőt. 
A diákoknak kiskunhalasi neveze-
tességeket kellett felkeresniük, ahol 
aztán szelfit készítettek a résztvevők. 

Idén sem maradhatott el az országos 
hírű Kalocsa Kupa tájfutó és terep-
futó verseny, amelyet a Kiskunsági 
Nemzeti Park egy részén, Kaskantyú 
közelében rendeztek. A viadalra az 
ország szinte minden pontjáról ér-
keztek versenyzők: Nyíregyházáról, 
Zalaegerszegről, Szegedről vagy Bu-
dapest környékéről is volt jelentkező. 
A homokbuckák formálta változatos 
terepen, a szintén erre a vidékre jel-
lemző nyílt, borókabokrokkal tarkí-
tott részeken komolyan kellett kon-
centrálniuk a versenyzőknek, hogy 
a tájékozódási feladatokat hibátlanul 
teljesítsék, hiszen a sokféle dom-
borzat és növényzet labirintusában 
könnyen eltévedhettek. A kétnapos 
esemény egyik pikantériáját az erdő-
re hangolt éjszakai futam adta. 

Már nyolcadik alkalommal ren-

A Bács-Kiskun Megyei Hor-
gászegyesületek Szövetsége 
(BÁCSHOSZ) alighanem a 
megye legnépesebb szövet-
sége, hiszen  jelenleg is 70 
horgászegyesület és mintegy 
33 ezer horgász érdekképvise-
letét látja el. Több mint negy-
ven év alatt nőtt ekkorára a 
létszám, hiszen 1977-ben, 
amikor a jogelőd szervezet 
megalakult, 36 egyesület és 
12 ezer fő horgászott szerve-
zett keretek között.

Hogy milyen volt az idei esztendő 
a megye horgászai számára, arról 
Kovács Gergely, a BÁCSHOSZ 
halgazdálkodási szakügyintézője 
tájékoztatott.

– Ez az év a horgászok életében 
is különleges volt az ismert okokból. 
Habár kissé megváltozott körülmé-
nyek között, de a megye horgászai 
egész évben hódolhattak kedvtelé-
süknek. Ehhez a szabadtéri rekreá-
cióhoz a 67 828 kilogramm méretes 
ponty szövetségi halasításokon kí-
vül az Agrárminisztérium és a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) is támogatást nyújtott 
az intervenciós haltelepítésekkel. 
Ebben a programban a BÁCSHOSZ 
kezelésében lévő halgazdálkodási 
vízterületekre 100 683 kilogramm 
háromnyaras pontyot telepítet-
tek. Nyáron bepótoltuk a tavasszal 
elmaradt horgászversenyeinket, 
amelyeken megyénkből is szépszá-
mú versenyző vett részt – mondta 
Kovács Gergely. Megtudtuk azt is, 
hogy az utánpótlás támogatására 
és ösztönzésére nagy hangsúlyt he-
lyez a MOHOSZ is, és különböző 
pályázatokkal segíti a szövetségi és 
egyesületi ifjúsági munkát. – Eb-
ben az évben sajnos még nehezebb 
volt a gyermekeket a horgászat 
szépségeivel megismertetni – tette 
hozzá a szakügyintéző. 

– A BÁCSHOSZ idén tavasz-
szal is folytatta az anyahalbefogási 
kötelezettségét, amelynek részeként 
igyekezett kiszolgálni a különböző 
halszaporító tógazdaságok igényeit 

megfelelő mennyiségű és minőségű 
anyahalakkal. Ez a tevékenység 
többek közt olyan preferált halfajo-
kat céloz, mint a balin, a compó, a 
dévérkeszeg, a jászkeszeg, a márna, 
a menyhal, a paduc, a széles ká-
rász és a dunai vadponty – sorolta 
Kovács Gergely –, amelyeknek a 
BÁCSHOSZ egyúttal elismert te-
nyésztő szervezete is. Ebben az év-
ben már sikeresen átadtunk a Mega-
fish Kft. számára 10 kiló balint és 13 
kiló paducot, a Tógazda Halászati 
Zrt.-nek 50 kiló dévérkeszeget az-
zal a céllal, hogy az anyaállományt 
továbbszaporítsák. Hangsúlyozta: 
a szövetség a hatósági engedély-
lyel rendelkező halászatok során 
minden szabályt betart, ezért a 
tevékenységük jól elkülöníthető a 
rapsicok módszereitől. 

– Ezek a jelek a passzív módsze-
reknél jól láthatóan rögzítve vannak 
az eszközökön. Aktív egyenáramú 
halászat esetében a halászó enge-
délyes, „halkutatás” feliratú látha-
tósági mellényben dolgozik, és a 
tervezett munkálatokat előzetesen 
bejelenti az illetékes hatóságoknak 
– tudtuk meg Kovács Gergelytől. 

 
MENYHALAT TELEPÍTETTEK
A BAJAI ÉS PAKSI DUNÁN
Az év elején végzett sikeres meny-
halanya-befogási tevékenység-
nek köszönhetően májusban a 
BÁCSHOSZ előnevelt menyhalat 
telepített az általa halgazdálkodá-

si kezelésben lévő Baja-Dunára 
(1493–1465 fkm) és a Paks-Duná-
ra (1564–1520 fkm). Mindkét víz-
test esetében 5000-5000 menyhalat 
helyeztek a folyamba. A halakat 
a bajai Megafish Kft. termelte és 
szállította. F. E.

EGÉSZSÉGES BÁCS-KISKUNÉRT PROGRAMSOROZAT

Szabadidős ötpróba
A horgászat a legnépszerűbb
szabadtéri rekreáció

A Hősök terén felállított speciális 
pályán – a koronavírus-járvány 
miatt – közönség nélkül zajlott a 
kétnapos verseny, amelyben het-
venkét magyarországi és határon 
túli terepülés lovasa mérte össze 
tudását az elő- és középfutamo-
kon. Köztük volt Kalocsa és Uszód 

versenyzője is, egy kalocsai lovas 
pedig Hajdú-Bihar megyei tele-
pülést képviselve állt rajthoz, ám 
ők sajnos nem jutottak a döntőbe. 
A Hajós színeiben lovagló Földes 
Bence viszont az idei Nemzeti 
Vágtán egészen a rangos második 
helyezésig vágtázott.

A Nemzeti Vágta „ezüstnyer-
gese” elmondta, hogy 10 éves kora 

óta lovagol. Azt is megtudtuk tőle, 
hogy elővágta nélkül indulhattak 
a Hősök terén, mert a település 
úgynevezett szabadkártyát kapott. 

Földes Bence elárulta, hogy 
Galaxy egy 5 éves magyar félvér 
fajtájú sárga herélt. Nyíregyhá-
zán született, apja angol telivér, 
az anyja 50 százalékban szintén, 
vagyis az engedélyezett legmaga-
sabb, 75 százalékos telivér vérhá-
nyaddal rendelkezik. Tavaly ke-
rült Papp Gyula tulajdonába, aki 
a kétszeres Vágta-bajnok Molnár 
Gyöngyihez küldte tréningbe.

Kiélezett, erős versenyben nem 
sokkal kaptunk ki, ráadásul az is-
tállótársam tudott csak megelőz-
ni – osztotta meg velünk Földes 
Bence.

Galaxynak ez volt az első ver-
senye, óriási teljesítmény ez egy 
kezdő lótól! Nagyon elégedett 
vagyok vele és az eredménnyel is 
– mondta büszkén a megyénket 
képviselő „ezüstnyerges”. L. V. K.

Október 10-én rendezték 
meg a Nemzeti Vágta idei 
futamát, amelyen Kalocsa és 
több környékbeli település is 
izgulhatott a versenyzőkért. 
A járás településeinek lova-
sai közül Hajós bajnoka, a 
döntő futam második helyét 
megszerző Földes Bence volt 
a legeredményesebb Galaxy 
nyergében. 

Hajósi lovasé lett idén
a Nemzeti Vágta ezüstpatkója

dezték meg a Trizoli jótékonysági 
futás-bringázást, hogy felhívják a 
figyelmet a fogyatékkal élő gyerme-
keket nevelő családokra, és segítsék 
őket. Nem rövid távot vállaltak be 
azok, akik Kecskemétről indulva 
Kiskőrösig tekertek vagy futottak. 
Az indulók csípős hidegben kezd-
ve tették meg az 57 kilométert. A 
verseny egyik érdekessége, hogy a 
végén többen értek célba, mint ahá-
nyan elindultak, mivel több telepü-
lésről is csatlakoztak a megmozdu-
láshoz. 

Nagyszerű hangulatban, ragyo-
gó őszi napsütésben zajlott Baján az 
idei Kikelet félmaraton futóverseny, 
amely jubileumi, 10. születésnapját 
ünnepelte. Újdonságként Kölyök-
maratont rendeztek azzal a céllal, 
hogy bevonják a családokat is. A ba-

jai Petőfi-szigeten mintegy 1000-en 
vettek részt. 

Az Egészséges Bács-Kiskunért 
sorozat Szabadszálláson zárta az 
évet, mégpedig a Strázsa túrán. A 
regisztráción minden túrázó vá-
laszthatott a 15, 25, 35 vagy 45 kilo-
méteres táv közül. A reggeli hűvös 
idő után a nap sugarai gyorsan fel-
melegítették a levegőt, a résztvevők 
megcsodálhatták a Felső-Kiskunság 
őszi ruhába öltözött természeti ér-
tékeit, a szabadszállási Strázsa-hegy 
erdőit, a kunadacsi védett fenyvese-
ket és a turjánost. 

A 11 járásból 6 helyszínen volt 
jelen az Egészséges Bács-Kiskunért 
csapata, amely elkezdte a tavaszi 
események feltérképezését és szer-
vezését. A tervek szerint a futás, 
bringázás és túrázás mellett szere-
pet kapnak majd a lovas és vizes 
sportágak, mint a vízi túrák és az 
úszóprogramok, valamint a lovas-
versenyek. Jövőre tehát szintén lehe-
tőséget biztosítunk a résztvevőknek, 
hogy mozogjanak, megőrizzék az 
egészségüket.

Süli András


