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BÁCS

Újabb nyertesek
A TOP keretében a tavalyi év-
ben benyújtott 197 megyei pá-
lyázat közül újabb 11 kapott tá-
mogatást szeptember folyamán.
 2. oldal

***

Egészségügyi
szűrőbuszokkal
a tanyákon élőkért
A tanyás térségek elszigetelten 
élő lakosainak nyújt segítséget. 
 3. oldal

***

Elkészült a megyei 
klímastratégia
Elkészült Bács-Kiskun megye 
klímastratégiája, mely az 
éghajlatváltozás kihívásaira 
fogalmazza meg a térség 
közös cselekvési irányát.
 4. oldal

***

Kiskun Emlékhely
épül Szankon
Zank vezérnek és a kunok em-
lékének kívánnak tisztelegni 
Szankon azzal a turisztikai 
attrakcióval, mely az elkövetke-
zendő években a Kiskunmajsai 
Járás egyik fő vonzerejévé vál-
hat.  5. oldal

***

Kiemelkedően 
szerepelt 
megyénk az
OMÉK-on
Idén 78. alkalommal rendezték 
meg az Országos Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásárt (OMÉK), a magyar 
gazdák ünnepét. 6. oldal

***
dr. Szobonya 
Zoltán
Emléknap 
A Megyeházán megrendezett 
dr. Szobonya Zoltán Megyei 
Emléknap az 1945-1961 közötti 
időszak hőseinek és áldozatai-
nak állított méltó emléket.
 7. oldal

A legrangosabbnak számí-
tó „Bács-Kiskun Megyéért 
Díj”-at idén Kurucz András, 
a kiskőrösi Protokon Kft. 
nyugalmazott ügyvezetője 
és Versegi János, a kecske-
méti VER-BAU Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetője kapta.

Az ünnepségen részt vet-
tek a kitüntetettek és hozzá-
tartozóik, a megye igazgatási, 
társadalmi, egyházi és gaz-
dasági vezetői, a megye tele-
püléseinek polgármesterei, a 
megyei közgyűlés tagjai és a 
bizottságok külső tagjai.

A rendezvényt Lezsák 
Sándor házigazda köszöntő 
szavai nyitották meg, majd 

ünnepi beszédet mondott 
Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke. „A 
szabadság ’56 óta a legtisz-
tábban, legőszintébben csengő 
szó, melynek mi és az általunk 
nevelt, oktatott generáció ad 
tartalmat. A holnap felelősei 
mi vagyunk. Sorsunk, jövőnk, 
gyermekeink és unokáink jö-
vője 1956 talaján érik erős, 
biztonságos, kiszámítható, fej-
lődő nemzetté, boldog hazá-
vá. Itt nem elég a jóra vágyni, 
a jót akarni kell, és nem elég 
akarni, de tenni kell, ahogy ezt 
Váci Mihály is írta. Mindenki-
nek a maga választotta, vagy 
a kijelölt helyén.” – hangzott 

el az elnök gondolatai kö-
zött. A kitüntetettek nevében 
Szemereyné Pataki Klaudia 
mondott köszönetet és egy-
ben történelminek nevezte a 
mai napot, amikor a városi és 
a megyei közgyűlés közösen 
ünnepelhet. Az idei évben új-
donságnak számított, hogy a 
tavalyi 12 helyett idén 14 kü-
lönböző díjat adott át az ön-
kormányzat, s a már megszo-
kott kategóriák mellett újakat 
is bevezetett. 

Az ünnepi műsor része-
ként népdalokat adott elő a 
Dusnoki Igazgyöngy és Ha-
gyományőrző Népdalkör, 
valamint énekelt a kiskun-

félegyházi Batthyányi Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tago-
zatos kórusa. Az 1956-os for-
radalom és szabadságharcra 
emlékezve Nagy Gáspár Lát-
hatatlan kőre vésem és Tóth 
Bálint Magyar Litánia című 
versét szavalta el Körtvélyesi 
Zsolt színész. A műsor zá-
rásaként a Mayossa Hagyo-
mányőrző Egyesület adott elő 
fergeteges és látványos rába-
közi, dél-alföldi és pálpataki 
táncokat. Produkciójukat a 
Szabó Zoltán és barátai nevű 
zenekar kísérte. (Folytatás a 
harmadik oldalon)

A MEGYE KIVÁLÓSÁGAIT DÍJAZTA AZ ÖNKORMÁNYZAT

Ünnepi közgyűlés számos
rangos, megyei elismeréssel

Október 20-án, pénteken tartotta ünnepi ülését a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a
Lakiteleki Népfőiskolán. A rendezvény egyik fő apropója az 1956-os forradalmi
megemlékezés volt, és ez alkalommal kerültek átadásra a megyei kitüntető díjak is.
E nívós elismerések azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozhatók, melyek 
kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálták a megye érdekeit és javát.
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Évtizedek óta napirenden van 
a Budapest-Belgrád fejlesz-
tési projekt keretében a Buda-
pest-Kelebia vasútvonal ter-
vezett korszerűsítése, amelyre 
az itt lakók és a vasútvonalon 
utazók szempontjából nagy 
szükség van. A fel- és leszállási 
körülmények, az állomásépü-
letek nem felelnek meg korunk 
követelményeinek, a menet-
idő pedig sem az elővárosban, 
sem a távolsági, sem pedig a 
nemzetközi közlekedésben 
nem versenyképes. A pálya le-
romlott állapotú, mintegy 14 
km hosszban sebességkorláto-
zások lassítják a közlekedést, 
továbbá az időjárási körülmé-
nyek is megnehezítik a me-
netrend betartását esőzéskor, 
illetve a nyári időszakban a hő-
terhelés révén. 

A projekt a teherszállítás-
ban várható forgalomnöve-
kedés által a közelmúltban új 
lendületet kapott. A COSCO 
(China Ocean Shipping Com-
pany) - Kína elsőszámú és a vi-
lág ötödik legnagyobb hajózási 
vállalata - többségi részesedést 
vásárolt a pireuszi kikötőt üze-
meltető cégben. Az ott elindult 
és a tervben lévő fejlesztések 
célja - az „Egy övezet, egy út” 
politika keretében - Kína ke-
reskedelmi kapcsolatainak fel-
élénkítése például a vasút se-
gítségével. A szárazföldi és vízi 
útvonalak hálózatában a 21. 
századi, tengeri Selyemút Kí-
nából indulva Délkelet-Ázsián 
át a Vörös-tengeren keresztül 
érkezik a görög kikötővárosba. 
A kínai hajózási társaság né-
hány év alatt többszörösére nö-
velte a kikötőn áthaladó konté-
nerek mennyiségét, amelyeket 
egyre inkább a környezetkí-
mélő vasúton terveznek Nyu-
gat-Európa felé továbbítani, 
Magyarország pedig ezen tran-

zithálózat mentén fekszik. A 
Budapestet Belgráddal össze-
kötő vasúti pálya felújításáról 
2013-ban tárgyaltak először, 
majd a magyar és a kínai kor-
mány 2015-ben, Szucsouban 
erről nemzetközi egyezményt 
is kötött, amely meghatározza, 
hogy a fejlesztésre kijelölt ma-
gyar szakasz a Budapest-Ke-
lebia vasútvonal mintegy 160 
km hosszban. A műszakilag el-
várt cél: a kétvágányúsítás, 160 
km/óra működési sebesség, 
ETCS 2 biztosítóberendezés, 
a teherszállítás számára pedig 
225 kN tengelyterhelés. A pá-
lya 740 méter hosszú vonatok 
közlekedtetésére lesz alkalmas. 
A részletes műszaki tartalom a 
tervezési fázisban alakul ki az 
Európai Unió műszaki előírá-

sainak teljes mértékben meg-
felelve. 

A nemzetközi Egyezmény-
nek megfelelően a MÁV Zrt. 
és a kijelölt kínai társaságok 
megalapították a Kínai-Ma-
gyar Vasúti Zrt.-t, amely a kor-
szerűsítésért felelős tervező és 
kivitelező kiválasztására irá-
nyuló, nyílt beszerzési eljárás 
előkészítéséért és lefolytatásá-
ért, a szerződések megkötésé-
ért, valamint a megvalósítás fá-
zisában a projektmenedzsment 
és a monitoring tevékenységek 
ellátásáért felel. A vegyesválla-
lat nem végez kivitelezési fel-
adatokat, a tervező és fővállal-
kozó munkáját koordinálja. A 
munka már zajlik, ennek kere-
tében a vegyesvállalat munka-
társai megkeresték a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzatot 
a lakosság érdekeit a lehető 
legteljesebb mértékben figye-
lembe vevő, érdemi párbeszéd 
kialakítása érdekében. 

A Budapest - Kelebia
vasútvonal korszerűsítése

A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése óriási 
lehetőséget rejt magában a közösségi közlekedés és 
a teherfuvarozás minőségének robbanásszerű ugrá-
sában, valamint a térség gazdasági fejlődésének is 
újabb lendületet adhat. 

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara minden lehetőséget 
megragad arra, hogy a 
pályaválasztás előtt álló 
diákok számára segítsé-
get nyújtson a sokszor 
életre szóló döntésük 
meghozatalában. Erről 
kérdeztük a köztestület 
szakképzési igazgatóját, 
Ördög Dórát.

Mi a pályaorientáció lényege?
 - A pályaorientáció az a fo-
lyamat, amely során a tanulók 
segítséget kapnak abban, hogy 
megismerjék önmagukat és 
a szakmákat. A fiatalok bőví-
tik tudásukat önmagukról és 
a társadalomról is. Azaz nem 
egy egyszeri esemény, hanem 
egy folyamat, amely segít össz-
hangba hozni az egyéni készsé-
geket a társadalmi igényekkel 
és a választott szakmával. 
Nem könnyű a döntés, külö-
nösen 13-14 éves korban. Ho-

gyan lehet ezt segíteni?
 - Szükség van egyéni moti-
vációra, érdeklődésre, a sze-
mélyiség egyéb, a választott 
pálya által kívánt jegyeinek a 
meglétére. Feladatunk, hogy 
összehangoljuk az egyén vá-
gyait, lehetőségeit a valóság-
gal, a realitásokkal. Igyekszünk 
hangsúlyozni, hogy a döntés az 
egyén felelőssége, ugyanakkor 
szabadsága is az életpálya ala-
kításában.

Valós tapasztalatok révén, a 
duális képzési rendszer meg-
ismerése által sikeres lehet a 
pályaválasztás?
 - A pályaazonosulás kizárólag 
úgy történhet, ha a gyermekek 
valóban arra a szakmára talál-
nak rá, amelyet szívesen végez-
nek. Ezért a következő időszak 
kiemelt feladata a szakmák 
marketingje lesz. A kamara 
életpálya-tanácsadási tevé-
kenységének része, hogy a diá-
koknak és szüleiknek bemutas-
sa a gazdálkodó szervezeteket 
is. Sikeresek és közkedveltek 
a gyerekek körében a rendha-
gyó technika órák. Ezeken a 
szakképzési centrumok tan-
műhelyei és a duális képzésben 
résztvevő cégek bevonásával a 
tanulók megismerkedhetnek 
az építőiparral, a fém-, a fa- és 
a könnyűiparral. Ez a lehetőség 
nem csupán a még tanácstalan 
gyermekek számára ad ötlete-
ket, hanem abban is segít, hogy 
pontosabb képet kapjanak az 
általuk választott szakmákról, 
csökkentve ezzel az iskola- és 
pályaelhagyók számát.

Merre tovább?
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: BKMKIK

Bács-Kiskun megye 
részére 63 milliárd forint 
áll rendelkezésre a 2014-
2020-as programozási 
időszakban a TOP kere-
tében fejlesztésekre, me-
lyen belül újabb nyertes 
pályázatok születtek.  

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretében a tavalyi év-
ben benyújtott 197 megyei pá-
lyázat közül újabb 11 kapott 
támogatást szeptember folya-
mán, így 170 fölötti a nyertes 
pályázatok száma. A benyúj-
tott és támogatott projektek 
arányát tekintve Bács-Kiskun 

megye élen jár, a legjobb mu-
tatóval rendelkezik az ország-
ban. Így már több mint 22 
milliárd forint kerül a térsé-
günkbe, mely gazdasági, inf-
rastrukturális és idegenforgal-
mi fejlesztésekre fordítódik és 
az itt élők életszínvonalának 
emelkedését, munkakörül-
ményeinek javítását szolgál-
ja. Ezen beruházások mind 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Bács-Kiskun lakossága 
korszerűbb és élhetőbb életet 
élhessen a következő években.
Az új nyertes projektek kere-
tében iparterületek létesülnek, 
egészségügyi intézmények 
korszerűsödnek a megyében, 
több településen zajlik majd 

közlekedés- és fűtéskorszerűsí-
tés, és a leromlott városrészek 
rehabilitációjára is sor kerül.

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat és két nonprofit 
cégének szakemberei a pá-
lyázatok beadásán túl a meg-
valósításban is szerves részt 
vállalnak majd az elkövetkező 
hónapokban.

TOP HÍREK 

Újabb nyertesek

TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÍME   TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ      TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (FT)

• Bócsai ipari park kialakítása    Bócsa Község Önkormányzata   145.000.000,-
• Iparterület fejlesztése Kalocsán   Kalocsa Város Önkormányzata  800.000.000,-
• Fenntartható közlekedésfejlesztés Kaskantyún  Kaskantyú Község Önkormányzata  55.000.000,- 
• Fenntarható közlekedésfejlesztés Petőfiszálláson  Petőfiszállás Községi Önkormányzat  50.000.000,-
• Orgovány Nagyközségközlekedésbiztonsági fejlesztése Orgovány Nagyközség Önkormányzata 123.989.480,-
• Komplex épületenergetikai fejlesztés
Dunavecse város oktatási intézm.   Dunavecse Város Önkormányzata  303.678.805,-
• Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korsz. Kunpeszér Község Önkormányzata  36.430.978,-
• Intézmények épületenergetikai korsz. Balotaszálláson Balotaszállás Községi Önkormányzat  149.551.590,-
• Fülöpháza község önkormányzati tulajdonú
épületeinek energetikai korszerűsítése   Fülöpháza Község Önkormányzata  60.498.220,-
• Energiahatékonyság növelése
Katymár község közintézményeiben   Katymár Községi Önkormányzat  122.800.846,-
• Biomassza alapú fűtési rendszer kiépítése
Csengőd községben     Csengőd Község Önkormányzata  142.751.570,-
• Fogorvosi rendelő felújítása Csátalján   Csátalja Község Önkormányzata  21.940.000,-
• Egészségház korszerűsítése    Csikéria Község Önkormányzata  30.000.000,-
• Egészségügyi alapellátás fejlesztése   Kunbaja Község Önkormányzata  65.000.000,-
• Szegregált városrészek felújítása
Kiskunhalason     Kiskunhalas Város Önkormányzata  499.999.163,-
• Leromlott városi területek rehabilitációja keretében
Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és
közösségi ház létrehozása    Lajosmizse Város Önkormányzata  100.000.000,-
• Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Gimnázium  és
Felsőtagozat épületének energetikai korszerűsítése  Tiszakécske Város Önkormányzata  295.979.773,- 

Kömpöcön adták át az első
megyei  TOP-os fejlesztést

FOTÓ: SEBESTYÉN ISTVÁN
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A 2017. ÉV DÍJAZOTTAI 

Ünnepi közgyűlés rangos elismerésekkel 
(Folytatás a címlapról) 
1. „BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT 
DÍJ”
• Kurucz András, Kiskőrös
• Versegi János, Kecskemét
2. „BÁCS-KISKUN MEGYE GAZ-
DASÁGÁÉRT DÍJ”
• Délity József Ádám, Nemesná-
dudvar
• Merkbau Építőipari és Kereskedel-
mi Kft., Kiskunhalas
3. „BÁCS-KISKUN MEGYE VI-
DÉKFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ”
• Eichardt Géza, Baja
• Gyöngyösi Sándor, Fülöpjakab
• Rakonczainé Kurunczi Gyöngyi,
Kecskemét
4. „BÁCS-KISKUN MEGYE 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ”
• Dr. Beke Zsolt, Baja
• Dr. Endre Veronika, Kecskemét
• Dr. Schwarcz László, Soltvadkert
5. „BÁCS-KISKUN MEGYE TU-
DOMÁNYOS

ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT 
DÍJ”
• Prof. Dr. Minamizuka Shingo,
Japán
6. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZ-
IGAZGATÁSÁÉRT DÍJ”
• Csáki Béla, Fülöpjakab
7. „BÁCS-KISKUN MEGYE KUL-
TÚRÁJÁÉRT DÍJ”
• Mayossa Hagyományőrző Egyesü-
let, Kiskunmajsa
• Penovác Endre, Lókút, Vajdaság
• Dr. Sövény Mihály, Bácsalmás
8. „BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚ-
SÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ”
• Binszki József, Baja
• Hidegné Szabó Éva, Jászszentlász-
ló
• Márai András, Bácsalmás
9. „BÁCS-KISKUN MEGYE LA-
KOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT 
DÍJ”
• Dr. Vaslóczki Ferenc, Kiskunhalas
10. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖ-

ZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ”
• Kormos Jakab, Sükösd
• Sági Lajos, Kiskunmajsa-Kígyós
11. „BÁCS-KISKUN MEGYE 
NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ”
• Dusnoki Igazgyöngy és Hagyo-
mányőrző Népdalkör, Dusnok
• Sibalin István (posztumusz), 
Kecskemét
12. „ÉV POLGÁRMESTERE 
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN DÍJ”
• Csomor László, Bácsborsód
• Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét
13. „BÁCS-KISKUN MEGYE 
SPORTJÁÉRT DÍJ”
• Jerémiás Donát, Kiskunhalas
• Molnár Gábor, Solt
14. „A BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 
KITÜNTETŐ DÍJA”
• Bíró Zsuzsanna, Kecskemét
• Horváth Gyula, Kecskemét
• Mess Gabriella, Nagykőrös

Elkészült az a munkáltatóknak 
szóló kompetencia kézikönyv, 
melyet meglévő és leendő mun-
kavállalóik megfelelés-vizsgála-
takor és mérésekor módszerta-
ni eszközként használhatnak.

A kézikönyv a HR terüle-
ten dolgozó kollégák számára 
a munkavállalói kompetenciák 
értelmezéséhez és méréséhez 
nyújt módszertani segítséget. 
Fő feladata a megyére jellemző 
50 szakképesítésre alkalmazha-
tó kompetencia profil kialakí-
tása, valamint szakmai és sze-
mélyes kompetenciák mérésére 
alkalmas módszer kidolgozása 
és leírása volt. A kézikönyv le-
tölthető a www.bacskiskun-

foglalkoztatas.hu oldalról. A 
kompetencia kézikönyvet egy 
vállalati háttérfelmérés alapozta 
meg. A kutatás fő célja a szak-
képzési irányok pontosítása, a 
megyei vállalkozások munka-
erő-piaci helyzetéről és maga-
tartásáról reális kép nyerése, a 
hiányszakmák feltárása és az 
50 legfontosabb meghatározása 
volt. Ezentúl fontos szempont 
volt a képzési kapacitások, szán-
dékok felmérése és a munkálta-
tók gyakorlatainak, terveinek, 
eszközeinek feltérképezése.

A vizsgálat a térséget repre-
zentáló 326 céggel  kitöltetett 
16 kérdést tartalmazó kérdőív-
vel történt. 

Munkáltatói igények
Az elmúlt hónapokban a térséget reprezentáló agrár, 
ipari, kereskedelmi és szolgáltató ágazatba tartozó mik-
ro, kis-és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozá-
sok körében felmérés készült a megyei munkaerő-piaci 
helyzetről. A felmérés alapját képezte a cégek részére 
összeállított kompetencia mérési kézikönyvnek is.

FOTÓ: ÚJVÁRI SÁNDOR

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat 2,5 milliárd forin-
tos, uniós forrás segítségével 
nagyszabású képzési- és foglal-
koztatási programot indított el 
2016. július 1-jével, mely a me-
gye munkaerő-piacának bőví-
tését és a foglalkoztatási szint 
növelését célozza. A projekt a 
fentieken túl nagy hangsúlyt 
helyez a helyi gazdasági sze-
replők és termékeik piacra ju-
tásának segítésére, valamint a 
helyi termékek népszerűsítésé-
re is. Cél, hogy ezáltal az adott 
térség gazdasága fellendüljön 
és növekedjen a lakosság élet-
színvonala.

A projekt fontos mérföld-
kőhöz érkezett a paktumszer-
vezeti és irányító csoport 2017. 
október 13-i ülésén. Azok a 
munkaadók, akik a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályára 
kérelmet nyújtanak be, az a láb-
bi támogatásban részesülhet-
nek, ha regisztrált munkanél-
külieket alkalmaznak:  
• bértámogatás nyújtása;
• munkatapasztalat-szerzést 

elősegítő bérköltség-támogatás 
nyújtása; 
• a munkába járáshoz, munka-
tapasztalat-szerzéshez kapcso-
lódó utazás támogatása; 
•mobilitás támogatása. 

A jövőben különféle képzé-
sek is elindulnak: Kiskunmaj-
sán építő- és anyagmozgató-
gép kezelő, Kalocsán csontozó, 
Kecskeméten pedig szociális 
gondozó és ápoló képzésre le-
het jelentkezni. A pontos dá-
tumról, valamint a bértámo-
gatásokról a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályain lehet 
érdeklődni.

A projekt a TOP-5.1.1-
15-BK1-2016-00001 azono-
sítószámú, „Együttműködés 
a helyben foglalkoztatásért – 
Bács-Kiskun megyei foglalkoz-
tatási- és gazdaságfejlesztési 
együttműködés” című projekt 
keretében valósul meg.
További információ: www.
bacskiskunfoglalkoztatas.hu 

Kézzel fogható lehetőségek
a munkaerőpiacon  

A jövő év során 125 nap alatt 
1500 fő lakóhelyéhez látogat el 
egy szűrőbusz, amely általános 
egészségügyi szűrést biztosít az 
adott tanyákon élőknek. Ennek 
köszönhetően a lakhelyükről 
nehezen elmozduló, beszűkült 
élet- és szociális térrel rendel-
kező lakosok egy mozgó, álta-
lános egészségügyi szűrésen 
vehetnek részt a lakhelyükön, 

mely feltárhatja a rejtett egész-
ségügyi problémákat, eligazo-
dást adhat az egészségmegőr-
zéshez vezető úton. 

Emellett lehetőségük nyí-
lik arra is, hogy égető szociális 
és életvezetési problémáikra 
azonnali tanácsadást kapjanak 
bűnmegelőzési, szociális mun-
kás, mentálhigiénés és pszi-
chológus szakembereinktől.

A program az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Opera-
tív Program keretein belül az 
EFOP-1.6.3-17-00002 kódszá-
mú, „Megyei szintű felzárkó-
zás-politikai együttműködések 
támogatás a helyi esélyegyen-
lőségi programokhoz kapcso-
lódóan” című projekt kereté-
ben valósul meg és várhatóan 
tavasszal indul. 

ÚJABB NYERTES MEGYEI PÁLYÁZAT 

Egészségügyi szűrőbuszokkal
a tanyákon élőkért

A tanyás térségek elszigetelten élő lakosai hátrányos helyzetének javítása a célja an-
nak a projektnek, mely egészségügyi, szociális és életvezetési problémáik megoldásá-
ban nyújt segítséget. 

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Ismeretterjesztő, tudást 
bővítő, szemléltető esz-
közökkel, játékokkal, 
totóval és hasznos nye-
reményekkel várta a 
klímasátor az odaláto-
gatókat a nyári fesztivá-
lokon.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat interaktív klímasátra 
szemléletformálási és isme-
retterjesztő célzattal az elmúlt 
hónapokban különféle tele-
pülési rendezvényeken jelent 
meg. Elsőként május 20-21-én, 
a Kiskőrösi Rétesfesztiválon, 
majd Hajóson az Orbán-na-
pi Borünnepen, június 24-én 
Szankon a Méz- és Meggy-
fesztiválon, augusztus 19-én a 
balotaszállási Családi Napon, 
augusztus 20-án a zsanai falu-
napon és szeptember 16-án a 
kerekegyázi KerekFeszt, Kere-
ki Tojás- és Szüreti Fesztiválon 
várták a munkatársak az ér-
deklődőket a klímaváltozás té-
makörét felölelő eszközökkel, 
játékokkal, totóval és hasznos 
nyereményekkel.

Napelemes bogarak mutat-
ták be, hogyan tud napfény 
hatására, csupán annak ener-

giáját felhasználva mozgásba 
jönni egy apró tárgy. Nagyító-
val a nap energiáját fókuszálva 
fa lapkákra égethettek külön-
féle alakzatokat a kísérletező 
kedvű látogatók. Speciális do-
boz segítségével bizonyították 
be, hogy a nap energiáját hő és 
mozgási energiává lehet átala-
kítani. A különféle talajok víz-
megkötő képességét is szemlél-
tették.

Míg a gyerekek foglalko-
zásokon vehettek részt, ahol 
például tájhonos gyógy- és 
fűszernövényeket ültettek, il-
letve szemétbe szánt eszkö-
zöket hasznosítottak, addig a 
szülők a ház körüli klímatuda-
tos megoldásokról kaphattak 
hasznos tudnivalókat. Rövid 

átfogó tájékoztató után részle-
teiben is szó esett a napenergia 
passzív, valamint aktív alkal-
mazási területeiről, a talajmeg-
tartó mezőgazdaság homokta-
lajon is sikeresen alkalmazható 
módszereiről és a térségi viszo-
nyoknak megfelelő tájgazdál-
kodás jelentőségéről.

A homokhátsági éghajlat-
változásnak talán leginkább 
kitett, a talajadottságok nehéz-
ségeivel, illetve a szárazsággal 
már régóta küzdő vidéken szá-
mos érdeklődőt vonzott a kiál-
lítás. A rendezvények családias 
jellegéből adódóan leginkább 
gyermekek és szülők látogattak 
el a sátrakba.

INTERAKTÍV KLÍMASÁTOR 

A szemlélet a lényeg
Elkészült Bács-Kiskun 
megye klímastratégiája, 
mely az éghajlatváltozás 
kihívásaira fogalmazza 
meg a térség közös cse-
lekvési irányát egyrészt 
az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csök-
kentésével, másrészt az 
alkalmazkodás eszközei-
nek meghatározásával.

A megyei önkormányzat az 
“Éghajlatváltozásra adott inno-
vatív válaszok Bács-Kiskun me-
gyében” megnevezésű KEHOP 
- 1.2.0-15-2016-00014 kódszámú 
projekt keretében elkészítette 
a megye klímastratégiájának 
tervezetét. A széles körű tár-
sadalmi vita előtt szeptember 
folyamán a dokumentumot 
szakmai szervezetek képviselői-
vel egyeztették műhelymunkák 
keretében. 

Az önkormányzatok kollégá-
inak szeptember 12-én Laki-
teleken, a vállalkozások képvi-
selői részére szeptember 14-én 
Fülöpjakabon, az oktatási szfé-
ra kollégáinak pedig szeptem-
ber 19-én Bácsalmáson került 
megrendezésre az esemény. A 
műhelymunkák a Bács-Kiskun 
Megyei Klímastratégia terveze-
te alapján a megye településeit 
érintő klímaváltozás probléma-
körét elemezték. A dokumen-
tum nagy hangsúlyt fektet mind 
a Homokhátság, mind a lösztá-
jak és a folyó menti települések 
éghajlatváltozással összefüggő 
környezeti veszélyeire, az ezek 
megelőzése és mérséklése ér-
dekében kitűzött cselekvési 
irányok körvonalazására, a vár-
ható változásokhoz való adap-
táció és a hatásmérséklés jövő-
beli lehetőségeire a különböző 

cselekvési szinteken.  A megyei 
klímastratégia bemutatását 
minden alkalommal irányított 
véleménycsere, javaslatok meg-
fogalmazása és kerek-asztal 
beszélgetések követték. Az ön-
kormányzatok kollégáinak,  a 
vállalkozások képviselőinek és 
az oktatási szféra résztvevőinek 
véleménye, jó gyakorlatai és 
megoldásai feldolgozásra kerül-
tek a dokumentumban. Az el-
hangzott vélemények, észrevé-
telek, javaslatok hozzájárulnak 
egy mindannyiunk számára 
elfogadható, a klímaváltozással 
kapcsolatos közös feladatainkat 
rögzítő megyei klímastratégia 
kidolgozásához.

Az elmúlt időszakban a 
szemléletformáló, érzékenyítő 
akciókon, szakmai fórumokon, 
klíma táborokon keresztül, már 
számtalan, a megyére jellem-
ző speciális javaslattal, ötlettel 
gazdagodva készült a stratégia 
véglegesítése. Az előkészítés 
időszaka után decemberben a 
megyei közgyűlés fogja tárgyal-
ni a javaslatot, melynek elfoga-
dása után, felkészültebben és 
egy szakmai javaslatokkal alá-
támasztott stratégia mentén ha-
ladva tehetünk többet klímánk 
védelmében.

A megyei szintű intézkedés 
és javaslattétel után a telepü-
léseknek is lesz lehetőségük a 
helyi, településszintű stratégiá-
jukat megalkotni, mellyel a te-
rületi adottságokat még speci-
álisabban tudják reprezentálni.

A Bács-Kiskun Megyei Klí-
mastratégia a helyzetelemzé-
sen, a problémák azonosításán 
és a célokon túl az intézkedése-
ket is tartalmazza, mely doku-
mentum a www.bacskiskun.hu 
oldalról tölthető le.

Megyei klímastratégia

A klímaváltozás megyei 
szintű hatásmérséklési 
és adaptációs terveinek 
kialakításában az
Éghajlatváltozási Plat-
form tagjai is részt
vettek.

A Platform résztvevő tagjai 
májusban írták alá együttmű-
ködési nyilatkozatukat Kecs-
keméten. A szakmai csopor-
tosulás tagjai a tudományos 
és gazdasági élet szereplői kö-
zül kerültek ki azzal a céllal, 
hogy segítsék a társadalom 
klímaváltozással kapcsola-
tos ismereteinek bővítését, a 
szemléletformálást, felmérjék 

és összehangolják a fejleszté-
si igényeket, valamint online 
szaktanácsadást folytassanak. 
A Platform negyedéves ülését 
2017. október 2-án, hétfőn tar-
totta a Megyeházán.

A tanácskozás során a Plat-
form tagjainak lehetőségük 
nyílt arra, hogy véleményt, ja-
vaslatot fogalmazzanak meg a 
dokumentum tartalmával kap-
csolatban.

A Megyeházán tartott 
egyeztetés másik célja a Plat-
form működése során felme-
rülő feladatok koordinálása, 
kiosztása és a résztvevő szer-
vezetek jövőbeni, tervezett 
együttműködésének megvita-
tása volt.

A megyei klímastratégiát véleményezte 
az Éghajlatváltozási Platform

Az előzetes zsűrizést követően a 
résztvevők egy héten keresztül 
gyűjthették a lájkokat a megyei 
önkormányzat Facebook olda-
lán. A verseny október 13-án 
lezárult, a legjobbnak ítélt mű-
veket az oldal látogatói válasz-
tották ki. 

A HÁROM
KATEGÓRIA NYERTESEI:

1. Élet a jövőben képzőművé-
szeti pályázat - Általános Is-
kola: Szabó Zolta Dániel, Zöld 
ház c. alkotásával (Kecskemét).
2. Élet a jövőben képzőművé-
szeti pályázat - Középiskola: 
Polyák Fanni, a Bajai SzC Jel-
ky András Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 11/c. osztá-
lyos tanulója (Jászszentlászló).

3. Fókuszban a klímaváltozás 
fotópályázat: Madarász Edit, 
Viharvetés c. alkotásával (Bo-
rota).
A nyertesek egy-egy értékes 
kerékpár boldog tulajdono-
saivá válhattak. Gratulálunk 
a győzteseknek!

Képzőművészeti és
fotó pályázat nyertesei

FOTÓ: MADARÁSZ EDIT, VIHARVETÉS

FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA Napelemes bogarak

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Fókuszban 
a klímaváltozás címmel fotó pályázatot, illetve Élet 
a jövőben címmel képzőművészeti pályázatot hirde-
tett a tavasz folyamán. A versenyen az általános és 
a középiskolás gyerekek, valamint a felnőtt lakosság 
vehetett részt pálya műveivel külön-külön
kategóriában.
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Szank Község Önkormányzata 
350 millió forintot nyert a Kis-
kun Emlékhely megvalósítására. 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programon keresztül 
érkező uniós támogatásból 100 
százalékban finanszírozható a 
4,5 hektárra, Zank vezér egykori 
szállására tervezett emlékpark. 

A beruházás megálmodóinak 
célja az volt, hogy élményszerűen 
tudják bemutatni a kun kultú-
rát, a szanki régészeti lelőhelyen 
feltárt emlékeket az ideérkező 
turistáknak. Hiszen a régi forrá-
sok szerint a mai község területe 
Zank kun vezér szállásterülete 
volt.

Az emlékpark központi épüle-
te a 450 négyzetméter alapterüle-
tű látogatóközpont, melyben he-
lyet kap egy fogadó-információs 
tér és egy kiállító terem. A kiál-
lító térben a kunok történetének 
négy időszakát  - I. Kunok korai 
története, korai magyar kapcsola-
tok; II. Kunok beköltözése a Ma-
gyar Királyságba, tatárjárás; III. 

Klasszikus középkor, kun szék-
rendszer; IV. Török hódoltság, 
redemptio – kívánják bemutatni. 
A történelmi események a tér há-
rom síkjában követhetők nyo-
mon: a padló alatti, a szemmagas-
ság és a mennyezet síkjában.

A kunok életének változását 
négyféle háztípus bemutatásával 
ismerhetik meg az idelátogatók. 
A történelmi utazás egy körülbe-
lül 1 kilométer hosszú tanösvény 
segítségével tehető meg, amely a 
jurták, valamint egy Árpád-ko-
ri földház bemutatásával indul, 
és az egykori templom marad-
ványait, illetve a körülötte zajló 
régészeti ásatásokat érintve egy 
18-19. századi – a korabeli gaz-
dálkodást a valóságban megjele-
nítő – tanyáig vezet. Az út során 
a látogatók többek között megte-
kinthetik az erődtemplomot egy-
koron védő kettős sáncrendszert, 
a gyermekek pedig akár középko-
ri játékokat is kipróbálhatnak egy 
különleges játszótéren. A terület 
közepén egy kunhalom lesz, és 

ezen kapnak helyet a kunbabák, 
továbbá valamennyi kiskun tele-
pülés neve és címere.

A Kiskun Emlékparkban 
számtalan napi szinten megtalál-
ható garantált programot kap a 
látogató, ami élményszerűvé teszi 
a kun kultúrát. Emellett havonta 
ismétlődő rendezvényeken ke-
resztül is a kunok életének egy -
-egy újabb oldaláról kaphatnak 
bepillantást az érdeklődők. Így 
olyan megismételhetetlen élmé-
nyekben lehet része annak, aki 
felkeresi az emlékhelyet, mint 
például a lovas, kutyás és baranta 
bemutatók, a Szankon talált ta-
tárjáráskori kincslelet véres tör-
ténetének megjelenítése, érme-
nyomási lehetőség, csontkirakó, 
kun-kvíz, kun-erőpróba, kézmű-
vesség, valamint gasztronómiai 
interaktív bemutatók és kóstolási 
lehetőség.

Az emlékpark nem fogja nél-
külözni a legújabb technikai meg-
oldásokat sem, így kül- és belté-
ri érintőképernyős információs 
pult, QR kódok, mobileszközre 
optimalizált honlap, audioguide, 
info boxok, mozgásérzékelők ál-
tal vezérelt videó vetítők teszik 
izgalmasabbá a szabadidő eltöl-
tését.

A vendégek kényelmét kíván-
ja szolgálni az étkezési lehetőség, 
az ajándékbolt, a helyi szállás-
hely-közvetítés, a WIFI, bankter-
minál, bankkártyás fizetés bizto-
sításával. 

„Még ebben az évben elkez-
dődnek a területen az előzetes ré-
gészeti feltárások, valamint a léte-
sítmény alapozása. Az építkezés, 
illetve a kiállítások jövőre készül-
nek el.” - fogalmazott Patkós Zsolt 
polgármester.

Kiskun Emlékhely
épül Szankon

Zank vezérnek és a kunok emlékének kívánnak tiszte-
legni Szankon azzal a turisztikai attrakcióval, mely az 
elkövetkezendő években a Kiskunmajsai Járás egyik fő 
vonzerejévé válhat. 

Hamarosan nyílik a
Thorma János Múzeum új szárnya

Napokon belül megte-
kinthető Kiskunhalason 
a Thorma János Múze-
um új szárnya, amely 
helyet ad a múzeum né-
vadójának festményeiből 
szervezett kiállításnak és 
a Bay-gyűjteménynek is.

2017. március 14-én kezdő-
dött el a múzeum új szárnyá-
nak építkezése. A 21. századi 
igényeknek megfelelő három-
szintes épület (pince, földszint, 
emelet) 200 m2 alapterületen 
épült 2011-ben. A régi és az új 
szárny teljesen egységes képet 
mutat. A pincében a Bay-gyűj-
temény (Nagybányai művé-
szet), a földszinten a Thorma 
Galéria (Thorma János festmé-
nyei) tekinthető meg, mintegy 
110 műalkotással. Az állandó 
és az időszaki kiállítások fóku-
sza a helyi és térségi művészek 
kulturális öröksége, Thorma 
János, valamint pályatársainak 

és tanítványainak munkássága, 
továbbá Kiskunhalas és a Kis-
kunság régi és mai művészei. 
A fejlesztés eredményeképpen 
az ország legnagyobb állandó 
Thorma János  kiállítása és a 
legjelentősebb nagybányai fes-
tészeti kiállítás jön létre.

A turistafogadás feltételeit 
látogatóbarát funkciók kiala-
kítása révén, vendégfogadó 
térrel, információs és látoga-
tómenedzsment szolgáltatá-
sokkal kívánják biztosítani. 
Büfé és múzeumbolt is várja a 

vendégeket. A múzeum nem 
nélkülözi az interaktív bemu-
tatási formákat, a digitális tar-
talmakat, az IKT eszközöket, 
az érintőpultokat és az audio-
guide rendszert sem.

A kivitelező az építési mun-
kákat 2017. október 16-án 
készre jelentette, egy-két napig 
a kiállítás-építés munkái még 
folynak. Az avatóünnepség-
re 2017. november 18-án 17 
órakor dr. Bay Miklós adomá-
nyozó jelenlétében, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
képviselőjének megnyitásával 
ünnepélyes keretek között ke-
rül sor. 

„A Thorma János Múze-
um bővítése” című projekt 
Bács-Kiskun megye egyik el-
sőként megvalósuló TOP fej-
lesztése. A beruházás a Széché-
nyi 2020 program keretében, a 
Területi Operatív Programból, 
369,96 millió Ft európai uniós 
támogatás segítségével kerül 
megvalósításra. 

Megyénk földrajzi és infrastruk-
turális adottságai remek lehe-
tőségeket nyújtanak a kerékpá-
rozásra, mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy jelenleg 
közel 50 kerékpárút, 400 km 
hosszan terül el itt, ami országos 
szinten átlag feletti.
A sportágnak számos jótékony 

hatása van, amellett, hogy tes-
tünk szinte összes izmát meg-
mozgatja, pozitívan befolyásolja 
szívünk és tüdőnk működését, 
valamint az állóképességünket 
is fejleszti. Sokan használják 
autó, vagy tömegközlekedés 
helyett a környezettudatosság 
fontosságát szem előtt tartva, 

de hétvégi kikapcsolódáshoz is 
igazán jó társ lehet, főként, ha az 
alföldi rónaságban szeretnénk 
gyönyörködni. A biciklizés nap-
jainkban világszerte és Európán 
belül is átalakulóban van. 

A kerékpáros turizmus dina-
mikusan fejlődő és bővülő ága-
zattá kezd válni, ezért érdemes 
nagyobb figyelmet fordítanunk 
rá. A két kerékre pattanó turis-
ták precízen terveznek és vá-
lasztanak célpontot, ahol a meg-
felelő szolgáltatásért a magasabb 
árat is hajlandóak megfizetni. 
Az új modell óriási lehetőséget 
hordoz magában azok részére, 
akik komplex szolgáltatási rend-
szert képesek kialakítani és mű-
ködtetni.

 A sikeresség fontos ténye-
zői a megfelelő utak, szállások, 
szerviz biztosítása és a turiszti-
kai vonzerő, valamint lényeges, 

hogy a túravezetés szervezett le-
gyen, hálózatos útvonalak épül-
jenek ki. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat ezért szeretné a 
fejlesztéseket megfelelően ösz-
szehangolni és egy jól működő 
stratégiát megalkotni. 

A munka legújabb állomá-
sa egy pályázat benyújtása volt, 
az EuroVelo 13 (Vasfüggöny) 
kerékpárút fejlesztésére. Az 
útvonal Európa egyik leghosz-
szabb kerékpáros útvonala, az 
Északi-tengertől egészen Török-
országig fűzi fel az egykori vas-
függöny mentén található - zö-
mében jó környezeti állapotban 
lévő - perifériális területeket. 

Az innováció keretében a 
határ mentén, Nagybaracska és 
Kelebia között kerül sor a nyom-
vonal környezetében található 
ökoturisztikai attrakciók egy-
séges tematika alá rendezésére, 
valamint a Kelebia központtal 
létrehozott Felső-Bácska-Ho-
mokhát Natúrpark fejlesztésére 
is. A projekt kapcsán a kerékpá-
ros útvonal táblázására, megkö-
zelítést segítő útbaigazító táblák 
kihelyezésére és alapszintű – a 
sportághoz szükséges- léte-
sítmények kialakítására is sor 
kerül, felhasználva a modern 
információs technológia vívmá-
nyait is.

Ezen tervek megvalósulása 
után pedig már semmi kifogá-
sunk nem lehet az ellen, hogy 
biciklire pattanjunk és egy túra 
keretében végigjárjuk megyénk 
látnivalóit! 

Kerékpárút extrákkal
Elindulhat 2018-ban a megye déli határán futó 
EuroVelo 13 kerékpáros útvonal attrakciófejlesztése. 
A Nagybaracskától Kelebiáig tartó nyomvonalon 
számos ökoturisztikai látnivaló és szolgáltatás újul 
meg a jövőben.

FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR
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DÍJ-ZÁPOR AZ OMÉK-ON

Kiemelkedően szerepelt megyénk
Idén 78. alkalommal 
rendezték meg az Orszá-
gos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásárt (OMÉK),
a magyar gazdák
ünnepét.

A rendezvény keretében 13+3 
kategóriában termékdíj pá-
lyázatot hirdettek, melyekre 
a beérkezett anyagokat a ha-
gyományoknak megfelelően 
szakértői bizottsági javaslatok 
alapján bírálták el.

A Bács-Kiskun megyei ter-
melők több elismeréssel tér-

hettek haza az eseményről:
- az OMÉK Élelmiszer Díj 

Kisvállalkozás által előállított 
termék díjat a szabadszállási 
RÓNA Mezőgazdasági Szö-
vetkezet Zöldség mix chips 
terméke, 

- az OMÉK Élelmiszer Díj  
Kistermelő, vagy kézműves 
terméket előállító mikrovállal-
kozás terméke a bajai Bányai 
György által készített ketchup 
és saját termesztésű gyümöl-
csök, zöldségek, fűszernövé-
nyek felhasználásával készült 
lekvár, chutney, mártás, szirup 
terméke,

- az OMÉK Élelmiszer Díj 

Közepes-és nagyvállalkozás 
által előállított termék díjat a 
kiskőrösi Garden Juice Kft. 
100%-os természetes gyü-
mölcslé készítménye nyerte el.

Az OMÉK-on „A legszebb 
konyhakertek” - Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei 
országos programon belül  

 
cím is gazdára talált Szank te-
lepülés személyében. Országos 
díjat hozott el a szanki Tóth 
házaspár is, akik kertje több 
mint kettőezer közül érdemel-
te ki az elismerést. A konyha-
kertek versenye mára országos 
mozgalommá nőtte ki magát. 
A program célja ösztönözni a 
lakosságot arra, hogy háza ud-
varán konyhakertet alakítson 
ki, gondozza azt és termesszen 
benne maga és családja számá-
ra minél több zöldséget, gyü-
mölcsöt.

Az OMÉK „Magyarország legszebb állattenyésztő birtoka 2017” 
díjat Szántó István kacsatenyésztő telepe kapta meg. 

A díjról Szántó István, a telep tulajdonosa nyilat-
kozott. 
„A birtokon 1980 óta folyik állattartás, melyet kez-
detben édesapám, majd én vezettem, s mára az or-
szág egyik legmodernebb vízi szárnyas telepének 
számítunk. A mindennapos munka rendezett kör-
nyezetben, jól átlátható technológia mentén műkö-
dik. Rengeteg munkánk és erőfeszítésünk van mindebben, de e komoly, 
országos díj elnyeréséből is érezzük, megérte! Óriási örömmel és büsz-
keséggel tölt el, de az elismerés nem csak engem, hanem minden egyes 
munkatársamat megilleti. 
Nagyságrendi fejlesztést már nem tervezek, de finomításokat és egyes 
tevékenységek gépesítését igen, melyekkel könnyebbé tehető a munka. 
Amit csinálok, szeretném továbbra is jól, s ha lehet, még jobban tenni.”

***
Az OMÉK „Magyarország legszebb borászata 2017” díjat 
a Koch Borászat kapta meg.

A díjról Koch Csaba borász nyilatkozott. 
„Számomra mindig is fontos volt, hogy a borásza-
tomnak ne csak a borai legyenek kiválóak és egyedi-
ek, hanem a környezet is tiszta, bizalmat keltő, tájba 
illeszkedő, szemet gyönyörködtető, lelket melengető 
legyen. A rendezett, szép birtok garancia a precíz-
ségre, szorgalomra, szakmai elhivatottságra.  Távlati 
céljaim között egy bioborászat és egy gyümölcslé üzem építése szerepel, 
valamint szeretném megőrizni és tovább fokozni a Koch Borászat mi-
nőségét és teljesítményét is. Az idei volt a 26. szüretem, mely most már 
biztos, hogy örökre emlékezetessé vált.

Somodi Ferenc, 
Bács-Kiskun megyei 
gazdálkodó nyerte el a 
„Magyarország legszebb 
birtoka 2017” címet. Az 
értékelés során a vizuális 
szépség mellett a gazda-
ság működésének átlát-
hatósága, a fenntartható 
gazdálkodás, a bekötő 
út minősége, az épített 
környezet és a munka-
biztonság is számított.

„Soli Deo Gloria”- egyedül Is-
tené a dicsőség - ez a felirat fo-
gad a „Magyarország legszebb 
birtoka 2017” címet elnyert 
portára lépve. Korábban egy 
szépségéért díjazott gazda-
ságot úgy képzeltem el, ahol 
minden fűszál glédában áll. És 
tényleg. Somodi Ferenc tanyá-

ja valóban álomba illő, minden 
és mindenki a helyén van. A 
gazdaság nem csak a szemnek, 
a léleknek is szép. 

Szakmája édesapja kényszerű 
öröksége vagy tudatos válasz-
tás? 
 - Is-is. Mindig is gazdálkodás-
sal szerettem volna foglalkozni, 
kicsi korom óta szoros kötődést 
érzek a föld iránt. Ugyanakkor 
adott volt a pálya, hiszen édes-
apám is ezt a mesterséget űzte, 
a családi birtokon nőttem fel, 
ezt szívtam magamba születé-
semtől kezdve, a föld művelése 
iránti tiszteletet és alázatot is 
tőle kaptam. A világ legtermé-
szetesebb dolga volt, hogy én is 
ezen az úton megyek tovább. 
A levéltári feljegyzések alap-
ján a családi birtokon 1720 óta 
laknak és gazdálkodnak csalá-
dunk felmenői. 
Hogyan emlékszik vissza a 
kezdetekre?
 - A föld és a meglévő, régi ta-
nyaépület adott némi alapot a 
vállalkozásomnak, de valójá-
ban a nulláról kellett mindent 
felépíteni. Először csak almát 
termesztettünk, majd sorban 
jött hozzá a szilva és kajszi is. 
Minden utat magam tapostam 
ki, én kutattam fel az export 
piacokat is. A régi házat lebon-
tottuk és egy teljesen új, több-
generációs építmény kapott 
helyett 2011-ben a családi bir-
tokon. 19 év kőkemény mun-
kája mindaz, amit itt lát.  

Ön jelentkezett a versenyre?
 - Nem, a díjra egy újságíró 
ismerősöm nevezett be a tud-
tom nélkül. Én csak akkor sze-
reztem tudomást róla, amikor 
a versengés már közel járt a 
végéhez. 6 kategóriában in-
dítottak versenyt, keresték az 
állattenyésztés, a borászat, a 
gyümölcs- és szőlőtermesz-
tés, a kertészet, a kistermelői 
családi birtok és a szántóföldi 
növénytermesztés legjobbjait. 
Engem az év legjobb szőlő- és 
gyümölcstermesztőjének vá-
lasztottak meg. A díjkiosztó 
gálán a 6 kategória győztesei 
közül egy 21 tagú zsűri ítél-
te oda a legfőbb elismerést, a 
„Magyarország legszebb birto-
ka 2017” elnevezésű díjat, me-
lyet ugyancsak én érdemeltem 
ki. 
Mit jelent Önnek ez az elis-
merés?
 - Az országban nagyon sok 
szép birtok van, ezért nagy 
megtiszteltetés és öröm ez a díj. 
Ugyanakkor azt is tudom, hogy 
óriási felelősség is nehezedett a 
vállamra. Kirakat lettem hatá-
ron belülre és kívülre is. Példát 
kell mutatnom és méltó mó-
don képviselnem a szakmát. 
Szeretném megmutatni az em-
bereknek, hogy mindezt lehet 
jól is csinálni, szorgalommal, 
elhivatottsággal, korrektséggel 
és persze kevés szerencsével a 
tarsolyunkban. Bármit tettem 
az életemben, azt mindig teljes 
erőbedobással, a legjobb tudá-

som és lelkiismeretem szerint 
végeztem. Nem is tudom más-
ként. 
Mivel foglalkoznak ma és mik 
a távlati tervek?
 - 30 hektáron termesztünk 
exportra almát, szilvát és kaj-
szit, van hűtőházunk, jégháló-
val védett és öntözött az egész 
terület. Teljesen új beruházás 
a most épülő válogatóüzem, 
melynek célja, hogy az áru 
ne ömlesztve, ládákba kerül-
jön a polcokra, hanem előre 
csomagolva. Mivel komoly 
igény mutatkozott az ökoló-
giai ter mesztésű gyümölcsre, 
a palettát biotermesztéssel is 
gazdagítottuk, az új telepítésű 
kajszinkat már vegyszermen-
tesen termesztjük. Olyan mű-
ködő gazdaságot szeretnék, 
amely minden állami és uniós 
támogatás nélkül, önállóan is 
élet- és működőképes. 
Biztos voltak az élete során 
mélypontok, akkor miből 
merített? 
 - Voltak nehéz évek, igen. 
Ilyenkor mindig a szüleimre 
és a nagyszüleimre gondoltam, 
ha ők abban a rendszerben 
hűek tudtak maradni az elve-
ikhez, akkor nekem is kutya 
kötelességem továbbvinni a 
családi örökséget.
Szomorú lesz, ha a gyerme-
kei nem folytatják a közel 300 
éves családi hagyományt?
 - Igen, az lennék. Nem kény-
szerítem őket, de bízom a jó 
példamutatásban, a pozitív 
szülői mintában. Ha a gyer-
mekeim azt látják, hogy ez a 
szakma nem szenvedés, hanem 
egy sor csodás oldala is van, és 

a becsületes munka megtérül, 
akkor van esély, hogy szeretni 
fogják. Legutóbb, amikor fa-
csemetét vásároltam, elkísért 
a legkisebb fiam. Neki külön 
vettünk egy fácskát, amit itt-
hon elültettünk és azóta együtt 
figyeljük a cseperedését, gon-
dozzuk, nevelgetjük. Azt gon-
dolom, ezek azok az élmények, 
amelyek elindíthatnak egy 
gyerekben valamit. 
A gazdaság főbejáratánál egy 
vallási idézet áll. Ön hívő em-
ber?
 - Igen, az egész családom az. 
Nagy áldásnak érzem, hogy 
van hitem, melyet jó értelem-
ben az életembe tudtam ágyaz-
ni. Az én világomban a család 
és az Úristen mindennek az 
alapja. A ház homlokzatán lá-
tott idézet is innen – egyfajta 
ars poetica.
Mit csinál szabadidejében? 
Csak nem a fákat metszi…
 - A vad, ősi természet az, ami 
igazán kikapcsol. Ha csak tehe-
tem, főképp a téli időszakban, 
amikor nem annyira túlfeszí-
tett a munka, mint nyáron, tú-
rázom, járom a természetet és 
fotókat készítek. 
Milyen jövőt álmodott magá-
nak mondjuk 20 év múlva?
 - Amit elterveztem, nagyjából 
sikerült megvalósítanom. Ap-
róbb terveim, céljaim mindig 
lesznek. Szeretnék egészség-
ben, a családom körében meg-
öregedni, a gazdaságot a gyer-
mekeimnek átadni és ameddig 
csak lehet, tenni azért, hogy a 
most kapott díjra évek múltán 
is méltóak lehessünk.  

Gyümölcsöző elismerés
FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA
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TISZTELGÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI ELŐTT 

dr. Szobonya Zoltán
Megyei Emléknap 

„Az utókor feladata, hogy mél-
tón megemlékezzen, főhajtás-
sal adózzon a kommunizmus 
ártatlan áldozatai és emlékük 
előtt, mindent elkövessen azért, 
hogy a jövendő nemzedékek 

mentesek legyenek a kommu-
nizmus mételyétől, ismerjék, 
óvják értékeiket, büszke tagjai 
legyenek nemzetünknek. Ezzel 
a feladattal tartozunk minda-
zok emlékének, akik megszen-
vedték ezt a rémséges időszakot 
és feláldozták magukat a nem-
zet oltárán.”- mondta el meg-
nyitó beszédében Rideg Lász-
ló, a megyei közgyűlés elnöke.

Az ünnepségen előadást tar-
tott Bank Barbara, aki a törté-
nész szemüvegén keresztül és 
a ránk maradt iratokból idéz-
ve mutatta be a diktatúra me-
gyei eseményeit. Részvételével 
megtisztelte a rendezvényt a 
jánoshalmi mártír lánya, Szo-
bonya Csilla és köszönetet 
mondott Rideg Lászlónak az 
Emléknap létrehozásáért. Kel-
cz Dávid a Kelda Zenekar ne-
vében az Ismerős Arcok „Talán 
csak álom” és a „Mennyit ér?” 

című dalait adta elő gitáron. A 
Megyeháza után a megemlé-
kezés a kecskeméti börtönnél, 
az egykori jánoshalmi ügyvéd 
kivégzésének helyszínén foly-
tatódott, ahol az ünnepélyes 

műsort követően a jelenlévők 
megkoszorúzták dr. Szobonya 
Zoltán emléktábláját. 

A megemlékezést Görgé-
nyi István 1956-os élményeit 
és a forradalom legfontosabb 
jeleneteit feldolgozó olajfest-
ményeinek válogatásából nyílt 
kültéri kiállítás tette színessé 
(Rigó Erik gyűjteményéből). 
Görgényi az érzelmek, a lelki 
meggyőződés kifejezését elő-
térbe állító festő volt, a for-
radalmat nagyfokú átéléssel, 
szuggesztíven, történelmi-
leg hitelesen, művészi rangra 
emelten idézte meg műalkotá-
saiban, melyeket egy hétig le-
hetett a Megyeháza előtt meg-
tekinteni. 

A kiállítás megnyitóját a 
Mayossa Hagyományőrző 
Egyesület tagjaként Szekeres 
Kamilla népdalokat énekelt.  

Ezen a napon adták át a 

mártír özvegye és lányai által 
alapított dr. Szobonya Zoltán 
emlékérmeket is. Az elisme-
rés olyan embereknek ítélhe-
tő oda, akik híven ápolják az 
1956-os forradalom igazságát, 
eszmeiségét és a jánoshalmi 
ügyvéd emlékét. Idén Rideg 
Lászlót, a megyei közgyűlés el-
nökét is érdemesnek tartotta a 
kuratórium a díjra, melyet ün-
nepélyes keretek között a kecs-

keméti börtön falánál tartott 
megemlékezés és koszorúzás 
alkalmával vehetett át.

A Megyeházán megrendezett dr. Szobonya Zoltán 
Megyei Emléknap az 1945-1961 közötti időszak hőse-
inek és áldozatainak állított méltó emléket, a rend-
szert megszenvedő tanuk és családjuk előtti tisztelgés, 
együttérzés emléknapjaként szeptember 29-én.  

2017-ben az alábbiak kaptak dr. 

Szobonya Zoltán Emléklapot:

- Barcsák János, Mélykút

- Dági József , Jánoshalma

- Dr. Horváth László, Kiskunhalas

- F. Nagy József, Kiskunhalas

- Faragó Imre, Kiskőrös

- Gyöngyösi Imre, Kalocsa

- Páldeák János, Lajosmizse

- Pető Zoltánné, Jánoshalma

- Stöckl János, Solt

- Szálteleki János, Kalocsa

- Taska László, Kecskemét

- Tóth Lászlóné Fejes Erzsébet, Kecel

- vitéz Almási László, Budapest

- Zsikla István, Soltvadkert

Dr. Szobonya Zoltán Posztumusz 

Emléklapot kapott:

- Dobróczky Antal, Kerekegyháza

- Doszpod Béla, Mélykút 

- dr. Bogdán Miklós, Kerekegyháza 

- Gémes Mihály, Tiszakécske 

- id. Révész István, Kecskemét

- id. Vadas Jenő, Kecskemét

- Nagy János, Mélykút

- Németh László, Kerekegyháza  

- vitéz Bolvári István, Drágszél

- vitéz Szentlászlói Sándor, Kalocsa  

- Zombori Imre, Kecskemét

A Kecskeméti Katona 
József Múzeum kiállítás-
sal csatlakozik a Refor-
máció 500 Emlékévhez, 
így emlékezik meg e nagy 
jelentőségű egyház- és 
kultúrtörténeti
évfordulóról. 

Kecskemét a magyar reformá-
tusok egyik jelentős központja. 
A kiállítás elsősorban a kecske-
méti reformáció történetét dol-
gozza fel, európai és országos 
kitekintéssel, az általánosan 
alkalmazott eszmetörténeti, 
művészettörténeti szempontok 
mellett alapvetően és elsősor-
ban történeti, néprajzi, „mik-
rotörténeti” megközelítéssel és 
módszerekkel. 

A tárlat célja, hogy látvány-
nyá varázsolja a történéseket, 
tárgyiasítsa, befogadhatóvá 
tegye a forrásokból ismert ese-
ményeket. A látogatók többek 
között megnézhetik, amint 
Kecskeméti Végh Mihály fő-
bíró házában 1564-ben egyez-
séget kötött a két felekezet, be-
pillanthatnak a reformátusok 
fatemplomába, megtudhatják, 
mi volt a fizetsége a templom 
építőmestereinek s rácsodál-
kozhatnak, kik éltek reformá-
tus hitben történelmi nagyja-
ink közül. A tárlat bemutatja 
azokat a reformátusokhoz kap-

csolódó szokásokat, amelyek 
az emberi életfordulókat, a 
születést, a házasságkötést és a 
halált kisérték. 

A tárlat felvonultatja azokat 
a magyar tudósokat, politiku-
sokat, művészeket, írókat is, 
akik nem arról lettek híresek, 
hogy reformátusok voltak, ha-
nem egyéb területen kifejtett 
munkásságuk miatt, de életük, 
erkölcsiségük meghatározó 
eleme volt református hitük. 

A kiállítás egyik legfőbb üze-
nete, hogy Kecskemét a vallási 

türelem példaértékű helyszíne. 
Katolikus és protestáns lakóit 
évszázadokon át a békés egy-
más mellett élés és egymáshoz 
való jóindulat jellemezte. A 
16. század közepén Kecskemét 
egyetlen templomát az „öreg 
kő templom”-ot közösen hasz-
nálták a katolikusok és az új hit 
követői. Ugyanazon templom-
ban, de különböző napszakban 
volt mise és prédikáció. Bírsá-
got szabtak ki arra, aki vallá-
sáért a másikat csúfolta vagy 
bántalmazta.

A reformáció hatása messze 
túlmutat egyházi mivoltán. A 
reformáció kovásza volt a nem-
zettudat erősítésének, segítette 
a nemzeti történelemszemlé-
let fejlődését, a nemzeti nyelv 
kialakulását, a magyar nyelvű 
írásbeliséget és vitakultúrát, a 
magyar zenekultúrát. Lendü-
letet adott a könyvnyomtatás-
nak, a természettudományok 
fejlődésének és jól megfért 
a tudományos gondolkodás 
mellett. Zászlajára tűzte a nép 
írni-olvasni tanítását, iskolák 
alapítását. A demokrácia gyö-
kereit is kereshetjük benne, 
érdeme a demokratikus közös-
ségek elismerése, de a protes-
táns etika és vállalkozó szellem 
meghonosítása is.

A kiállítás a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum Cifrapa-

lota Kiállítóhelye földszintjén, 
öt teremben várja a látogató-
kat. A kiállítás tárgyanyagának 
jelentős részét a Kecskeméti 
Református Egyházközség 
Könyvtára és Levéltára vala-
mint a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület Ráday Mú-
zeuma biztosította. Kurátorai 
Szabóné Bognár Anikó és Dr. 
Végh Katalin, társrendezője 
Bán Magdolna. 
 Szabóné Bognár Anikó,
 Dr. Végh Katalin

Időutazás a
Reformációba
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Kecskemét
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Az elmúlt hónapok 
alatt népszerűvé vált és 
sokunk szívébe költözött 
a „Bács-Kiskun a mi 
megyénk” elnevezésű 
rendezvénysorozat. Az 
idei esztendőt a Kecske-
méti és a Kunszentmik-
lósi járás bemutatkozá-
sa zárta.

A Megyei Önkormányzat 
a tavalyi évben indította el 
„Bács-Kiskun a mi megyénk” 
című rendezvénysorozatát, 
melynek keretében minden al-
kalommal a megye egy-egy já-
rása mutatkozott be: ismertette 
turisztikai látnivalóit, épített és 
kulturális örökségét, illetve kí-
nálta a térség gazdáinak termé-
keit és a kézművesek munkáit. 
Szeptemberben a Kecskeméti, 
októberben a Kunszentmik-
lósi járás vendégeskedett a 
megyei önkormányzat előtti 
téren.  A felállított sátrakban 

megtekinthettük a települési 
értéktárakba bekerült értékeit 
és közelről is megismerked-
hettünk a különféle ősi mes-
terségekkel, mint például a fa-
faragással, a fazekassággal és a 
bőrművességgel. Képzeletben 
bejárhattuk a jakabszállási Ma-
gyarkertet és a térség más tu-
risztikai célpontjait is. 

A kiállítók gasztronómiai 
kínálói között kézműves sajto-
kat, mézet, pálinkát, bort, mus-
tot, péksüteményt, laskagom-
ba-készítményeket, szörpöket, 
lekvárokat és helyi termelők 
napérlelte őszi gyümölcseit 
lehetett kóstolni. Amíg a ven-
dégek a járások értékeiben, 
szépségeiben gyönyörködtek, 
a bográcsokban lecsó, gulyás-
leves, kunszentmiklósi birka-
pörkölt és tassi halászlé rotyo-
gott, melyet ebédre kínáltak 
az ügyes kezű szakácsok.  A 
kisebbek mézeskalács-festés-
sel, kukorica-morzsolással, 
madáretető- és bőrkarkötő ké-
szítéssel múlathatták az időt, 

„petruskát” csomózhattak és 
kipróbálhatták az íjászatot is. 
A rendezvények ideje alatt 
Kunsági és Duna-menti tán-
cokat láthattunk, népdalok 
csendültek fel és citeraszó tette 
hangulatossá a napot.

Rideg László, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés elnöke 
az idei év záró rendezvényén 
elmondta: „Nagyon régi vá-
gyam vált valóra azzal, hogy 
a települések itt, a Megyeháza 
előtt bemutatkozhattak egy-
másnak és Kecskemét lakói-
nak, s ezzel is erősíthettük mi, 
Bács-Kiskun megyeiek az ösz-
szetartozás érzését, megismer-
hettük és megismertethettük a 
megye különböző térségeinek 
ezerarcú kincseit, sokszínű érté-
keit.” A jövő évben folytatódik 
a Bács-Kiskun megyei telepü-
lések, értékek, látnivalók, ter-
mékek és szolgáltatások bemu-
tatója a megyeszékhely lakosai 
számára.

TÉRSÉGEINK EZERARCÚ KINCSEI

Bács-Kiskun a mi megyénk

A MAGYAR ÉRTÉKEK NAPJA

Megyei értékeink a fővárosban
A Szent István Bazilika előt-
ti téren a Magyar Nemzeti 
Értékek és Hungarikumok 
Szövetsége, valamint az NMI 

Művelődési Intézet együttmű-
ködésében, több ágazat össze-
fogásával valósult meg a III. 
Magyar Értékek Napja. 

A programsorozat szépen 
példázza a közös értékeink 
iránt érzett felelősség mozgó-
sító erejét, hiszen a III. Ma-
gyar Értékek Napja 19 megye 
és 6 határon túli régió, vala-
mint közel 600 közreműködő, 
fellépő részvételével zajlott. 
Bács-Kiskun megyét a Mayos-
sa Néptáncegyüttes képviselte 
dél-alföldi táncokkal.

Az eseménynek különös 
méltóságot adott, hogy délben 
a megyék egy-egy jellegze-
tes mezőgazdasági terményét 
ökumenikus szertartás kereté-
ben áldották és szentelték meg.

ARATÓ FESZTIVÁL
A gabona betakarításának kez-
detét és a végét is megünne-
pelték elődeink. A legtöbb ha-
gyomány a betakarítás végéhez 
kötődik. A kerekegyházi Arató 
Fesztiválon az aratást záró fel-
vonulásal, aratóbállal, illetve 
étellel-itallal és aratókoszorú 
készítéssel ünnepelték.

RÓMAI KATOLIKUS 
TEMPLOM
A kerekegyházi római kato-
likus templom 1911 és 1913 
között épült neogót stílusban, 
mely Magyarországon az első 
vasbeton szerkezetű templom.

KUNPUSZTAISÁG
A „kunpusztaiság” a termé-
szetközeliség, a hagyományos, 
zárt paraszti életforma nyo-
mán megjelenő „lassú turiz-
mus”, azaz lovas és gyalogos 
turizmus, mint a környezeti 
értékeket előtérbe helyező, a 
kultúráját fenntartani kívánó 
nyitott életforma és szemlé-
let megyén belüli kiemelkedő  
hordozója.

USZÓDI NÉPVISELET 
Az uszódi hagyományos vi-
selet 20. századi alakulásának 
különlegessége, hogy a polgári 
divat változásának egyes ele-
mei úgy épültek be az öltözkö-
désbe, hogy a század elején jel-
lemző tradicionális harmóniát 
sikerült megtartaniuk. 

KECELI VISELET
A keceli viseletről dr. Gergely 
Katalin néprajzkutató a kö-
vetkezőket írta: „Az 1910-es 
évekre kialakult keceli viselet 
sajátos paraszt-polgári öltö-
zetet, stílust, ízlést és menta-
listást képviselt, amely ilyen 
formában és minőségben min-
denképpen értéket jelent a ma-
gyar népviseletek fejlődésének 

történetében, megismerése 
és megőrzése mindenképpen 
szükséges és hasznos lenne 
mind a kisebb, mind a tágabb 
közösség számára.”

USZÓDI KÉZI HÍMZÉS
Uszódon ma is készítenek kéz-
zel hímzett terítőket. Az uszódi 
hímzés nagyon hasonlít a ka-
locsaihoz, de a fő színeiben, és  
mintáiban eltéréseket mutat. 

VARGÁNÉ BODOR JUDIT 
PASZOMÁNYKÉSZÍTŐ
TEVÉKENYSÉGE
Vargáné Bodor Judit egy régi 
mesterséget keltett életre La-
kiteleken. Eredeti 16. századi 
technikával, horgolással készíti 
a paszományokat. 

KÖSÖNTYŰ NÉPTÁNC
CSOPORT MUNKÁSSÁGA
A Kösöntyű Néptánccsoport 
az elmúlt 23 esztendőben úgy 
Lakiteleken, mind Bács-Kis-
kun megyében kiemelkedő 
kulturális és hagyományápoló 
munkáról tett tanúbizonysá-
got. Nagy figyelmet fordítanak 
az utánpótlás nevelésre, a fia-
talok tánckultúrába való bevo-
nására. 

DULITY TIBOR NÉPMŰ
VELŐI, FESTŐMŰVÉSZI 
ÉS KÉPZŐMŰVÉSZI
MUNKÁSSÁGA
Népművelőként kezdte pályá-
ját, majd 1993-tól a fülöpja-
kabi tájképfestő alkotótábort 
vezette. Erős kisugárzása és 
művészeti hitvallása igen nagy 
hatással volt a képzőművésze-
ti közösségekre. Munkássága 
legfontosabb állomásait rep-
rezentáló közel másfél száz al-
kotásából Bácsalmáson Dulity 
Tibor Képtár létesült.

Újabb kilenc nemzeti
érték a listán

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2017 szep-
temberében újabb 9 értéket nyilvánított megyei érték-
ké. 3 kerekegyházi, 2-2 uszódi és lakiteleki, továbbá 
1-1 keceli és bácsalmási nemzeti érték került felvételre 
a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba. 

FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA
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A cég jóval a rendszerváltozás 
előtt indult. Melyek voltak az 
első mérföldkövek?
 – A Protokont az első három-
száz magáncég között jegyezték 
be Magyarországon, így valóban 
úttörőnek számítunk. A kor ki-
hívásaira reagálva indítottuk el a 
vállalkozást három gépészmér-
nök kollégámmal. Elektromecha-
nikus finommechanikai irodagé-
pek fejlesztésével kezdtük, majd a 
saját fejlesztésű mikroszámítógép 
is megjelent a termékeinkben. 
Ezután következtek a banki szek-
torban használt gépek, illetve a 
közlekedéstechnikai eszközök, 
jegykezelő, jegyárusító automa-
ták, melyek közül például a 3-as 
metrónál ma is üzemelnek még 
az 1992-ben gyártott jegykezelő 
gépek. Külföldre és a szomszédos 
országokba is szállítottunk több 
tízezer banki készpénzkezelő esz-
közt.
Ilyen alapokkal talált Önökre az 

amerikai Brunswick cég, illetve 
annak Life Fitness divíziója. 
 – A 2002-es Industrián talál-
koztunk, és sikerült megállapod-
nunk, így 2003 szeptemberétől a 
Protokon a Brunswick vegyes-
vállalat partnereként kezdte meg 
a fitnesz gépek gyártását és szál-
lítását a világ százhúsz országába. 
Gyakorlatilag mind az öt kon-
tinensen ismerik a Kiskőrösön 
gyártott erőgépeket. A közelmúlt-
ban ünnepelhettük az ötszázez-
redik gép gyártását, amit a teljes 
kollektívát érintő ünnepséggel 
kötöttünk egybe.
Mi a siker, a folyamatos fejlődés 
titka, hogy Önök még a válság 
éveiben is eredményeket tudtak 
felmutatni? 
 – Ez igen összetett, és talán 
közhelynek tűnhet, de minden 
fejlődés záloga a kreativitás, az 
innováció, a dinamizmus, a jó 
stratégia, a tervezés és persze egy 
felkészült, elhivatott és összetartó 
csapat, ami a Protokon Kft. külön 

erőssége. Négyszázhatvan ember-
nek jelent munkát, munkahelyet, 
biztonságot, jó baráti kapcsola-
tokat a cég, és a létszám folyama-
tosan bővül. A válságba negyven 
termékkel mentünk bele és több 
mint százzal jöttünk ki, mialatt 
hét éven át évi húsz százalékos 
növekedést könyvelhettünk el. Az 
együttműködésünk kezdeti ár-
bevételének tizenötszörösét pro-
dukáljuk, ami tavaly több mint 
19 milliárd forint éves árbevételt 
jelentett a Protokon Kft-nek. 
Ön tősgyökeres kiskőrösi. Ez a 
magyarázata, hogy ebben az al-
földi kisvárosban képzelte el a 
vállalkozását? 
 – Az egyetem elvégzése után 
visszajöttem szülővárosomba, a 
család közelébe és az IGV műsza-
ki-fejlesztési osztályán kezdtem 
dolgozni. Később a város fejlődé-
se, infrastruktúrája, a gazdasági 
körülmények változása lehetővé 
tette, hogy itt képzeljük el a vál-
lalkozásunkat. Domináns volt, 

hogy akkor sok értékes, diplo-
más szakember jött Kiskőrösre, 
egyfajta friss szellemi fröccsöt 
kapott a város, akik közül töb-
ben a Protokonnál dolgoznak 
ma is. A mindenkori városveze-
tés pozitív hozzáállása is komoly 
érvnek bizonyult, és úgy hiszem, 
jól döntöttünk, amikor itt vetet-
tük meg a lábunkat. Az pedig, 
hogy a Brunswick cég partnerei 
lehetünk, a hosszú távú fejlődés 
garanciája, hiszen egy 172 éves 
múlttal rendelkező amerikai cég 
tapasztalatát, fizetőképes piacát, 
technológiáját tudhatjuk magunk 
mellett, melyért mi kiváló minő-
séget, pontosságot, precizitást és 
persze jó árat biztosítunk. 
Mit tart a legfontosabb érték-
nek? 
 – A családot és a tudást, ami az 
ember fejében van. Minden más 
pótolható, helyettesíthető. 
Ön néhány hónapja leköszönt a 
cégvezetés éléről és átadta a he-
lyét.  Egy jól felépített vállalko-
zást hagyott utódjára. Mennyire 
volt nehéz? 
 – Készültem rá, én kezdemé-
nyeztem a változást, mert vallom: 
a fiatal, friss energiára, erőre és a 
megújulásra minden vállalkozás-

nak szüksége van vezetői szinten 
is, így nem szenvedtem meg. Fő-
ként azért sem, mert meggyőző-
désem, hogy megtaláltuk a Pro-
tokon számára legmegfelelőbb 
vezetőt. 
Ön a megye legnagyobb kitün-
tetését vehette át. Hogyan fo-
gadta?
 – Meglepett ez a nagy megtisz-
teltetés, és természetesen hálával, 
köszönettel vettem, hogy rám 
gondoltak. Aztán elmosolyod-
tam, mert eszembe jutott, hogy 
1967-ben, hetedik osztályos ko-
romban, iskolai virágtartók készí-
téséért a megye vezetésétől kap-
tam az első állami elismerést, és 
úgy tűnik, most, ötven év múlva 
az utolsót is.  Supka Éva

A BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ 2017 ÉVI DÍJAZOTTJA: KURUCZ ANDRÁS

Az egyik legfontosabb érték a család és a tudás 
Kurucz András, a kiskőrösi Protokon Kft. ügyvezető igazgatója néhány hónappal 
ezelőtt adta át a stafétát. A cég fitnesz gépek készítésével írta be magát gazdasági és 
gyártástechnológiai szempontból a történelembe. Az amerikai Brunswick Corpora-
tion, Life Fitness divíziójának egyetlen Amerikán kívüli gyára a
magyarországi Protokon.

 – Építésvezetőként dolgoztam 
Lajosmizsén, amikor megkere-
sett egy hatfős kőműves brigád, 
hogy szeretnének nálam dol-
gozni, de miután kevesellték az 
ajánlott bért, továbbálltak. Aztán 
mégiscsak visszajöttek és java-
solták, indítsunk egy társas vál-
lalkozást, és vállaljam el annak 
vezetését. Huszonnyolc éves vol-
tam, tettre kész, így beleugrottam 
az ismeretlenbe. Így alapítottuk 
meg heten a vállalkozásunkat, 
és kezdtük egészen az alapok-
tól, a kőműveskanál vásárlásától 
a kétkezi munkáig. Munkánk 
gyümölcse szépen érlelődött, de 
amikor már nem győztük a vál-
lalásainkat és további munkaerőt 
kellett bevonunk, már nem volt 
járható az eredeti felállás, és át 
kellett alakítani a tulajdonviszo-
nyokat. 1996-ban hoztuk létre a 
VER-BAU Kft-t. A kezdeti né-
hány fős vállalkozás mára közel 

száz főt foglalkoztató középvál-
lalkozássá fejlődött. 
Mi hozott áttörést a cég életé-
ben? 
 – Az iparipadló-építés indítása 
jelentett hatalmas mérföldkö-
vet az életünkben. Ezzel váltunk 
ismertté és mára piacvezetővé 
a magyar építési piacon. Megis-
mertek a nagy vállalatok, és fo-
lyamatosan egyre több megren-
delést kapunk, mert az általunk 
végzett munka a legjobb reklám-
ként hozza ma is a nemzetközi 
szinten ismert és elismert vállal-
kozások megrendeléseit. 
Túlzás nélkül állítható, hogy ha 
nagy építési kivitelezés zajlik a 
megyében, az Önök neve bizto-
san megtalálható. 
 – A VER-BAU Kft. elsősorban 
ipari beruházások generál kivite-
lezését végzi, de aktívan részt vesz 
a Bács-Kiskun megye fejlődését 
jelző beruházások megvalósítá-

sában. A Ciróka Bábszínház, a 
Bozsó Gyűjtemény, a kecskeméti 
piacbővítés, a Petőfivárosi Daim-
ler lakópark építése, valamint a 
megyeszékhelyre települt külföl-
di cégek telephelyének kialakítá-
sában is nagy szerepünk volt. A 
kecskeméti beruházások mellett 
Baján, Tiszakécskén, Solton, Kis-
kőrösön és Kunszentmiklóson 
is végeztünk építési projekteket. 
Kerekegyházán és az 52-es főút 
mellett ipari területeket alakítot-
tunk ki, de  részt vettünk az M0-
ás körgyűrű, valamint a Liszt Fe-
renc Repülőtér építésében is.
Az építőipar hogyan vészelte át 
a kritikus időszakokat? 
 – Voltak természetesen mély-
pontok a válság éveiben, de soha 
nem került veszélybe a működé-
sünk, ami a tervszerűségnek, a 
minőségnek és a takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhető. A part-
nerkapcsolat számomra szent, 

ezt pedig kiváló munkával, kiszá-
míthatósággal lehet megtartani 
és szélesíteni. A cégünk 2012-
ben 4,9 milliárd forint árbevételt 
ért el, amit 2013-ban 6,9 milliárd 
forintra növelt és azóta is tart, il-
letve emelkedő tendenciát mutat. 
Ön közel két évtizeden át a Vál-
lalkozók Országos Szövetségé-
nek Bács-Kiskun megyei elnöke 
volt. 
 – Fontosnak tartottam és tartom 
ma is, hogy legyenek olyan szak-
maközi találkozási pontok, lehe-
tőségek, ahol közös érdek, közös 
érték mentén tudunk gondol-
kodni, javaslatot tenni, segíteni 
egymást.  Nagy lehetőség volt a 
Demján Sándor nevéhez fűződő 
Prima Primissima Alapítvány ál-
tal létrehozott Megyei Prima-díj 
átadó gála megszervezése, me-
lyet tizenkét alkalommal ren-
deztünk meg. Volt lehetőségünk 
elismerni a megyénk településein 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tó művészeinket, sportolóinkat, 
a tudományos élet képviselőit. 
Ezen az úton közel negyven me-
gyei művész, tudós, pedagógus, 

vagy zenei társulat jutott az egy-
millió forintos díjhoz. 
Mi a titka ma egy sikeres vállal-
kozásnak?
 – Soha nem szabad elfelejte-
ni, honnan indultunk. Tisztelni 
kell a gyökereket, a múltat. Én a 
szüleimtől és a családomtól meg-
kaptam mindazt, ami nélkül nem 
lehetnék egy sikeres családi vál-
lalkozás vezetője. Mondom ezt 
azért, mert sok családtag dolgo-
zik a VER-BAU Kft-nél, köztük 
a két fiam is, akik reményeim 
szerint részt vesznek majd a cég 
irányításában. A siker feltétlen 
záloga ugyanakkor a partnerek 
maradéktalan kiszolgálásában és 
megbecsülésében is rejlik. 
 Supka Éva

A BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ 2017 ÉVI DÍJAZOTTJA: VERSEGI JÁNOS

Tisztelni a múltat, becsülni
a jelent és építeni a jövőt

„Építs házat, ültess fát, építs akár egy új hazát,
munkád fényre csak úgy derül, 
rá korona csak úgy kerül, 
hogy szívedet mellé helyezd…” 

Mottója is lehet a fenti idézet Versegi János munkásságának, életének. A VER-BAU Épí-
tőipari Kft. tulajdonosa és ügyvezetője házat és hazát épít elhivatottsággal és olyan alá-
zattal, melyre csak azok képesek, akik a szívüket is beleteszik a habarcsba. Megtanulta  a 
kemény fizikai munka valóságát, érezte a kérges tenyér fájdalmát, a verejték sós ízét.  

FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR

FOTÓ: UJVÁRI SÁNDOR

BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ
A „Bács-Kiskun Megyéért” díj egy, a megye címerében található kun vitézt és Szent Pál apostolt ábrázoló hársfából faragott, dió színű páccal ellátott faszobor, melyet Erdős Csaba
szobrász készített; egy Bács-Kiskun megye címerét ábrázoló, 18 karátos arany kitűző; egy Bács-Kiskun megyei fotóalbum; és egy üveg a megye legjobb szőlőpálinkájából.
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Madártávlatból, Tom-
pa határában érdekes 
látvány tárul a kíván-
csi szemek elé: a fák 
elhelyezkedéséből egy 
óriási kereszt alakzat 
rajzolódik ki.  A szálak 
Beliczay Istvánhoz, 
a KEFAG Kiskunsági 
Erdészeti és Faipari Zrt. 
nyugalmazott erdészet-
vezetőjéhez vezetnek. 

Beliczay István, nyugalmazott 
erdész 1996-ban erdőt ültetett 
saját földjén Tompán, 1848 és 
1956 áldozatainak és hőseinek 
emlékére és tiszteletére, mellyel 
sok évtizedes álma vált valóra. 
A honfoglalás 1100. évfordu-
lója kiváló alkalmat nyújtott a 
megemlékezésre, illetve mara-
dandó alkotások készítésére. 
Elképzelése minden körben 
támogatásra talált, ezért Pista 
bácsi belevághatott a telepítés-
be. Tizenhétféle fafajt ültetett a 
fekete- és a szürkediótól kezd-
ve az arrafelé őshonos mogyo-
róig.

A középen kirajzolódó latin 
kereszt ötlete Pista bácsi év-
folyamtársától, Szikra László-
tól származik, s a két szörnyű 
tragédiát, 1848-at és 1956-ot 
reprezentálja. A keresztet nyír-
fákból ültette, ezért üt el színe-

zetében, formájában is a többi 
vegyes lombokból álló erdőtől. 

Az emlékerdőben 2016 ok-
tóberében az 1956-os szabad-
ságharc 60. évfordulóján egy 
kopjafát is állított az alábbi 
felirattal: „1848-1849 A HA-
ZÁÉRT! – 1956 A SZABAD-
SÁGÉRT! – 1956 A MEGMA-
RADÁSÉRT!”. A talapzatán 
elhelyezett táblák az 1848/49-
es magyar szabadságharc 
mártírjainak és az 1956-os 
forradalom áldozatainak em-
lékét hirdetik, valamint azon 
soproni egyetemistákét és ta-
náraikét, akik az 1956-os vér-
zivatarban a nagyvilágban 
szétszóródva vagy a kanadai 
csoportokhoz tartozva foly-
tatták tanulmányaikat, illetve 
a keserű kenyérkeresés rögös 
útját kezdték járni.

2017. március 14-én példa-
mutató nemzettudatos élet-
útjáért, a magyar nemzet és 
a haza következetes, megal-
kuvásmentes tiszteletéért, az 
egyetemes emberi értékek köz-
vetítésében végzett kimagasló, 
példamutató tevékenységének 
elismeréséül a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést kap-
ta.

2017. októberében az Emlé-
kerdőben újabb 13 fát ültettek 
az Aradi Vértanúk tiszteletére 
a helyi kisgyermekek közre-
működésével.

Védőkereszt
a déli határon

Mikulás napi 
túra a Fülöpházi
Buckavidéken

Tiszaalpárt nem csak 
csodás természeti kör-
nyezete miatt érdemes 
felkeresni. A térség a 
bronzkor időszakától 
lakott volt, amit az itt 
talált régészeti leletek 
sokasága is bizonyít.

A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 2000-ben épített 
egy bemutatóhelyet Tiszaal-

páron, amely alapján elképzel-
hetjük, milyen volt az élet egy 
Árpád-kori faluban. Ennek 
állapota az évek során nagyon 
leromlott, szükségessé vált a 
felújítása és a terület újraren-
dezése. Az apró skanzen a kör-
nyéken folyó ásatások során 

előkerült településszerkezetet 
jeleníti meg, az eredetihez ké-
pest kissé zsúfolt formában, hi-
szen a valóságban egy falu 4-6 
hektáron terült el.

A felépített falurészletben 
megtekinthetőek a korabeli 
mindennapi élet és az állat-
tartás építményei: a félig föld-
be mélyített veremház a maga 
egyszerű berendezésével, kül-
ső kemence, vesszőfonatos ka-
rámok, vesszőbéléses kút, ga-

bonatároló vermek. A felújítás 
során nem csak ezek épültek 
újjá, de csoportos foglalkozá-
sok számára kültéri bútorzattal 
(padok, asztalok, esővédő tető) 
is kiegészítették, melyek inter-
aktív bemutatókat is lehetővé 
tesznek. A bemutatóhely nyit-

va tartásának időtartama: ápri-
lis 1-től október 31-ig hétfőtől 
vasárnapig 9.00 és 16.30 óra 
között. November 1-től márci-
us 31-ig a bemutatóhely zárva 
tart, azonban Tiszaalpár Ön-
kormányzata előre bejelentke-
zett csoportok és helyben je-
lentkező látogatói igény esetén 
biztosítja a megtekintést.

A Szent István utcában talál-
ható skanzen és a tőle karnyúj-

tásnyira található bronzkori 
földvár együttesének megláto-
gatásával időutazást tehetünk a 
múltba, miközben a várdomb 
tetejéről a Duna-Tisza köze 
egyik legszebb panorámája, az 
Alpári-rét tárul a szemünk elé.

Újra látogatható az Árpád-kori falu

Beliczay István 1931. május 31-én, Cegléden született. Nős, két gyer-
meke és egy unokája van. 1952-ben kezdte meg tanulmányait Sopron-
ban, az Erdőmérnöki Karon, ahol 1957-ben diplomázott. Szakmai pá-
lyafutását erdőmérnök gyakornokként kezdte, majd erdőtervezőként 
dolgozott. 1960-tól 1967-ig Szegeden, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakkö-
zépiskolában tanított. Diákjaival a mai napig tartja a kapcsolatot. A 
pedagógus pálya után ismét dolgozott erdészetvezetőként, erdőterve-
zőként is. 1980-ban került a KEFAG Zrt. jogelődjéhez, a Kiskunsági 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasághoz, ahol 1992-ig volt a Kelebiai Erdé-
szet vezetője, majd innen ment nyugdíjba. Tevékenysége nyomán a ke-
lebiai erdőkben többféle elegyfaj és vadgyümölcs jelent meg, gazdagítva 
ezen erdők értékét, növelve sokszínűségét. Nyugdíjasként - mind a mai 
napig - erdészeti szakirányítóként aktívan dolgozik. 

FOTÓ: KNPI

FOTÓ: PÁLINKÁS CSABA

Tiszaalpár

Tompa

TAVASZKÖSZÖNTŐ 2018

Természetismereti játék
A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság természetis-
mereti játékra hív minden 
5-8. osztályos tanulót, akik 
szívesen mélyednek el a 
természet rejtelmeiben.

Nyolcfős csapatok jelentkezé-
sét várják, minden évfolyamról 
2 fő vehet részt a vetélkedőn. A 
csapatverseny 3 írásbeli fordu-
lóból és szóbeli játékos vetélke-
dőből áll. A szóbeli döntőben a 
legjobban teljesített öt csapat 
vehet részt.
A döntő helyszíne: Természet 
Háza Kecskemét, Liszt Ferenc 
u. 19.

Ebben a tanévben megismer-
hetik a Kiskunsági Nemzeti 
Park földtani, talajtani és kul-
túrtörténeti értékeit. Többek 
között tanulmányozhatják a 
csólyospálosi darázskőt, a fü-
löpházi csilligét, a katymári 

löszbabákat, de ellátogathat-
nak a földvárakra és a kunhal-
mokra is.

A jelentkezés alkalmával 
kérjük megjelölni, hány csa-
pattal kívánnak nevezni és ki a 
vetélkedő szervezéséért felelős 
tanár neve! A versenyre 8 fős 
csapatok jelentkezését várják!
Jelentkezési határidő: 2017. 
november 30.
Jelentkezés: ronkoe@knp.hu 
Érdeklődni: Szabóné Ronkó 
Erzsébet 30 4884 578; 76/482-
611/152 mellék

PROGRAMAJÁNLÓ

2017. december 3.
Bár az időjárás már kissé hideg 
és borongós, mégis érdemes 
egy sétát tenni a homokbuckák 
között. Hátha arra jár a Miku-
lás is… A túra végén meleg te-
ára invitáljuk a résztvevőket az 
erdei iskolába.
Találkozó: 9.00 órakor a Nap-
rózsa Erdei Iskola parkolójá-
ban. (Közvetlenül az 52-es út 
mellett, a 20. km szelvényben 
Természetvédelmi Oktatóköz-
pont feliratú tábla is jelzi az er-
dei iskolát.)
Részvételi díj: mikulás sapkát 
viselőknek a túra ingyenes!
Információ és jelentkezés: 
Gilly Zsolt, 30 4884 565,
gillyzs@knp.hu
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A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat nemzet-
közi kapcsolatait számos 
program gazdagította 
az elmúlt hónapok-
ban. Több határon túli 
rendezvényen is részt 
vettünk, mellyel tovább 
színesítettük megyénk 
képét és jó hírét vihettük 
a nagyvilágba.

Gyulafehérváron az évenként 
megrendezésre kerülő Apu-
lum Agraria élelmiszeripari és 

mezőgazdasági kiállítás és vá-
sáron mutatta meg megyénk 
az egyik feltörekvő, fiatal vál-
lalkozását, a kiskőrösi Maxx 
Energy céget, mely az egészsé-
ges, sportos életvitelhez hasz-
nos, vitaminokban és ásványi 
anyagokban gazdag italokat 
gyárt. Bemutattuk a megyén-
ket fémjelző, értéket, élményt, 
egészséget Temesváron is, ahol 
a temesvári magyar közösség 
második alkalommal ünnepel-
hette meg helyi értékeit, nem-
zeti hagyományait szeptem-
ber 22–24. között a Várbástya 

Egyesület szervezésében. A 
háromnapos rendezvényen a 
könyvbemutatótól a színházi 
előadásig, kézműves vásártól 
a gasztronómiáig, a gyermek-
foglalkozásoktól a városnéző 
sétáig, a közéleti beszélgeté-
sektől a koncertekig számtalan 
színes program közül választ-
hattak az idelátogatók.
A 2017. szeptember 28-ok-
tóber 1. között szervezett 25. 
Székelyudvarhelyi Nemzetkö-

zi Kiállítás és Vásáron megyén-
ket a Bácsalmásért Szociális 
Szövetkezet képviselte. A ren-
dezvény lehetőséget biztosított 
a Bácsalmási Finomságok ter-
mékcsalád kóstoltatása és áru-
sítása mellett, a megyei értékek 
népszerűsítésére, a szakmai ta-
pasztalatcserére és a közvetlen 
kapcsolatépítésre is.

Újabb szállal szövődött 
szorosabbra a 21 éves múltra 
visszatekintő testvérkapcsola-
tunk a németországi Schwar-
zwald-Baar Járással. Ezúttal 
Guido Wolf, a németországi 
Baden-Württemberg tarto-

mány igazságügyi és európai 
ügyekért felelős minisztere és 
delegációja tett látogatást 2017. 
október 18-án a Kecskeméti 
Szakképzési Centrum Széche-
nyi István Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolájá-
ban. Ennek apropóját az adta, 
hogy a tartományban, Schwar-
zwald-Baar Járás székhelyén, 
Vil lingen-Schwenningben 
található Szálloda- és Ven-
déglátóipari Szakképző Isko-
la szoros kapcsolatokat ápol a 
kecskeméti iskolával.

Szakemberekből álló, me-
gyei delegáció vett részt egy 
tanulmányúton testvérme-
gyénkben, Hargitában, mely a 
turizmus, helyi termék és véd-
jegy témakörét ölelte fel. Bor-
boly Csaba, Hargita Megyei 
Tanács elnökének javaslatára a 
szakmai együttműködés és jó-
gyakorlatok átadása, valamint 
a lehetőségek feltérképezése 
volt a feladat a közel egy hetes 
túra során. A komoly lépések 
előtt álló hargitai turizmus 
főbb területeinek témájában 
(túraútvonalak, zarándokutak, 
lovasturizmus) folytak egyez-
tetések, a Bács-Kiskun megyei 
tapasztalatok átadásával. A ta-
pasztalatcsere, a jógyakorlatok 
megismerése és átadása a két 
megye együttműködésének 
hosszú távú záloga lehet.

Közösségeink a
határon túl is

Kárpát-medencei Pálinka Verseny Kecel   november 6-11.
Márton Napi Újborszentelő  Kiskőrös  november 10.
Kemencés Gasztronómiai Fesztivál Kiskőrös  november 11.
Bócsator Böllértalálkozó  Bócsa   november 11-12.
TOUREX SPA Wellness és
Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásár  Kecskemét  november 18-19.
MNM országjáró gömbsátor kiállítás Kecskemét  november 24-29.
Kecskeméti Téli Fesztivál és
Karácsonyi Vásár   Kecskemét  november 25. - 2018. január 1.
Keceli Flora Virágfesztivál és
Keceli Országos Fazekas Kiállítás Kecel   december 1 - 3.
Kiskunfélegyházi Adventi Sétány Kiskunfélegyháza december 1 - december 23. 
Bajai Karácsonyi Vásár  Baja   december 2 - december 23. 
Kiskunhalasi Adventi Vásár  Kiskunhalas  december 8 - december 23. 
Adventi Nyitott Pince Napok  Hajós   december 9.
Karácsonyi Forgatag   Kalocsa  december 11 - december 23. 
Kiskőrösi Advent   Kiskőrös  december 15 - 22.
Petőfi Szilveszter   Kiskőrös  december 31. - 2018. január 1.

„Csak tiszta forrásból!” – Így 
hangzott 2017-ben az Országos 
Könyvtári Napok felhívása. A 
könyvtárak naponta más-más 
témakörben hívták fel a lakosság 
figyelmét a könyvtári szolgálta-
tások sokszínűségére, az iskolán 
kívüli tanulásban, információ-
szerzésben, közösségformálás-
ban betöltött szerepükre.

Sok helyen került sor han-
gulatos író-olvasó találkozókra: 
Vig Balázs bajuszkalandját ép-
pen úgy élvezték a bajai gyere-
kek, mint keceli és császártöltési 
kortársaik. Lajosmizsén Gévai 
Csilla Nagyon zöld című köny-
vének megismerésére invitálták 
a közönséget, Turbuly Lilla ván-
dorszívének megható történetét 
Tabdi, Szakmár és Homokmégy 
óvodásai és kisiskolásai fogad-
ták örömmel, Kecskeméten pe-
dig Paulovkin Boglárka meséje 
nyerte el a gyerekek tetszését. 
Sohonyai Edit kamaszokról szó-
ló naplóregénye Bácsalmáson 
és Tompán ébresztett kedvet az 
olvasáshoz, Ötvös Anna kassai 
történész Márai Sándor feleségé-
ről írt könyvének bemutatójára 
Baján került sor.

Nagy sikere volt a látványos, 
interaktív természetismereti 
programoknak is. Muslinca Ica 
segítségével a megyeszékhelyen 
kívül Tázláron, Kunfehértón 

és Kelebián tanultak játékosan 
az őszi munkákról, néphagyo-
mányról a gyerekek. Sok tele-
pülés számított a Kiskunsági 
Nemzeti Park szakembereinek 
közreműködésére, akik egy-egy 
település közvetlen környezeté-
nek természeti értékeire hívták 
fel a figyelmet.

A népi hagyományok, nép-
szokások, az ősz jeles napjai vál-
tozatos formában elevenedtek 
meg a könyvtárakban. Madara-
son a helyi hímzést tanulhatták 
meg a fiatalok, Kerekegyházán 
csuhébabák készítésére tanítot-
ták a gyerekeket, Tiszakécskén 
pedig a madárijesztők randevúz-
tak. 

Népszerűek voltak a helyi 
értéktárakat bemutató foglalko-
zások, a helyismereti séták, hely-
történeti vetélkedők. Kecskemé-
ten temetői séta indult a város 
jeles személyeinek sírjához, Sze-
remlén „Széköm néköm a Sugo-
vica partja” címmel vetélkedtek a 
folyó történetéről.

„Tekerjetek egyszerre Kecelre” 
– szólt a könyves-bringás szak-
mai napra való invitálás, ahol a 
házigazdák mellett a kiskőrösi és 
a soltvadkerti könyvtárosok osz-
tották meg egymással tapasztala-
taikat. Bátmonostor is megmoz-
dult, hiszen 1849 méter futás várt 
a vállalkozó kedvűekre.

„Koccintsunk vízzel!” címmel 
országos akció indult Kecske-
métről, amelyhez a megyéből 
többen csatlakoztak Csávolytól 
Katymáron, Petőfiszálláson, Sza-
badszálláson, Szankon át Tisza-
alpárig. A cél az volt, hogy azo-
nos időpontban fejezhessék ki az 
emberek, hogy fontos számukra 
a víz, ezen belül is az egészséges 
ivóvíz. 

A Könyves Vasárnapon kö-
zel 600 könyvtár nyitott ki rend-
hagyó módon az országban. 
Bács-Kiskun megyében is válto-
zatos program kavalkád zárta a 
gazdag hetet, beiratkozási akci-
ókkal, meghívott vendégekkel, és 
persze – mert ez a lényeg – elége-
dett régi és új olvasókkal, könyv-
tárhasználókkal.

Csak tiszta forrásból
Sokakat érdeklő és mindannyiunkat érintő fontos témá-
kat jártak körbe a könyvtárak az Országos Könyvtári 
Napok keretében. A hét tematikájának kialakítására, 
a promóciós anyagok elkészítésére ismét a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtár kapta a megbízást.

Az ország 1872 településének 
2227 intézményében több mint 
7000 programra került sor ok-
tóber első hetében. Bács-Kis-
kun megye 106 települése, 128 
könyvtára csatlakozott az akci-
óhoz 726 programot szervezve. 

MEGYEI
PROGRAMAJÁNLÓ
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Baja és Kiskunfélegyhá-
za is kimagaslóan jónak 
bizonyult ökölvívásban 
az októberi megmérette-
tésein.

Nagykanizsán rendezték meg 
az év egyik legrangosabb ököl-
vívó bajnokságát a serdülő 
korosztály számára, ahol a Ma-
gyar Bajnoki címért küzdöttek 
a fiatalok. Bajáról négy fő in-
dult: Rácz Patrik, Puskás Ger-
gő, Lovász Dávid és Zarándó 
Péter, akik négy napon át 
igyekeztek a lehető legtöbbet 
kihozni magukból. Végül egy 
aranyéremmel, egy ezüstérem-
mel és két ötödik helyezéssel 
tértek haza.

Szintén Bajáról indult el-
szánt csapat októberben a Női 
Ökölvívó Országos Bajnok-
ságra. Hat főt indított a Mogyi 
Felsővárosi Ökölvívó SE Baja, 
ahol junior kategóriában Kom-
játi Kata, és Szerletics Dézi, 
ifjúsági kategóriában pedig 
Komjáti Mariann, Moldován 
Annabella, Konyhás Noémi, 
Fekete Bernadett szálltak ver-
senybe. Kemény edzésmunka 
állt mögöttük, mely szép ered-
ményeket vont maga után, hi-
szen végül két Magyar Bajnoki 

címmel, két ezüst és két bron-
zéremmel zárták a mérkőzése-
ket.

Kiskunfélegyháza is reme-
kelt, hiszen idén is kiválóan 
szerepeltek a Kiskufélegyhá-
zi HTK Ökölvívó Szakosztály 
versenyzői, akik a korosztályos 
magyar bajnokságokon kívül 
számos neves tornán mutat-
ták meg tudásukat. Serdülő 
korosztályban lett aranyér-
mes Búza Barbara, akit Gon-
di János szakosztályvezető és 
Romcsa Sándor vezetőedző 
készített fel. Bükkön az orszá-
gos magyar bajnokság serdülő 
korcsoportjában. Ezt megelő-
zően Kiskunhalason és Ki-
kindán léptek ringbe a KHTK 
ökölvívói. 

Ökölvívásban az élen 
Bács-Kiskun megye

FUTSAL
A kézilabda mellett a futsalban 
is remekel Kiskunfélegyháza. 
Második helyét továbbra is 
őrzi az Astra-4IG-Kiskunfé-
legyházi Bulls az U15-ös leány 
futsal csapat I.osztályban. A 
harmadik sikerüket aratták a 
4. fordulóban a Gyulai Amazo-
nok ellen október 7-én. A gól-

lövőlistát vezető Sieber Glória 
5 találatig jutott, testvére Sie-
ber Szófia egyszer, míg Czine-
ge Eszter háromszor vette be a 
gyulai kaput. 9-3-as sikerével a 
Siber Mátyás és Siber Rita ve-
zette együttes a százszázalékos 
Tolna-Mözs mögött jelenleg 
második a tabellán.

Sikeres félegyháziak
KÉZILABDA
Kiskunmajsa adott otthont az 
U14-es fiú kézilabda bajnok-
ság Badó László Utánpótlás 
Régió „B” csoportjának har-
madik játéknapján október 
15-én, ahol Kiskunfélegyháza 
játékosai (HTK) is a pályára 

léptek. A csapat győzelmet sze-
rezett a szezon során, az Oros-
házi FKSE II. korosztályos 
csapata ellen 14-20-ra nyert. A 
hibátlan mérlegű Soltvadkerti 
KUSE már nehezebb feladat-
nak bizonyult, a soltvadkertiek 
24-10-re nyertek. 

Ismét kiemelkedően sze-
repeltek megyénk lovasai 
a Hősök terén megrende-
zett megmérettetésen.

Az idén tíz éves Nemzeti Vág-
tán a Bugaci Ménes színei 
alatt nyerte meg a fogatvágta 
döntőjét Ifj. Juhász László. A 
tapasztalt versenyző - aki ed-
dig mindössze két alkalom-
mal hagyta ki ezt a magyar 
hagyományokat őrző versenyt 
- Gyöngyi és Tücsök nevű lo-
vaival aratott sikert. 

A Nemzeti Vágtán a fel-
nőttek mellett ismét megmé-

rethették magukat a fiatalabb 
korosztályt képviselő indulók 
is. A 10-16 évesek pónilova-
kon mutathatták meg az eddig 
megszerzett tudásukat. 

A verseny legjobbjának Vi-
szus Viktória bizonyult, aki a 
Milleniumi emlékművet kör-
bevevő pályán nyújtott kima-
gasló teljesítményt. Fanni nevű 
lován maga mögé utasította 
Csetény, Orosháza, Bőcs, Lázi 
és Hernádnémeti versenyzőjét 
a döntőben.

 A győztesnek Szent László 
emlékplakettet ajándékozott 
Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. A kishu-
szár vágta különdíjába tartozik 
egy huszártiszti tarsoly, Pál Al-
bert bőrdíszműves adománya, 
aki a Nemzeti Lovas Díszegy-
ség tarsolyait is készítette.

Az elismerés a hagyományok 
őrzésére és szeretetére kívánja 
felhívni a figyelmet. A Hung-
rana kishuszár vágta győztesé-
nek járó különdíjat a Nemzeti 
Vágta főkapitánya, Székely Ti-
bor adta át a Magyar Huszár és 
Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség nevében. Fannira pedig 
győzelmi lótakarót terítettek.

Bács-Kiskun megyei
sikerek a Nemzeti Vágtán

A sport terén végzett fej-
lesztések pozitív hatással 
vannak az oktatásra, az 
egészségügyre, az ifjúsági 
és a családpolitikára, de 
kihatnak a szociális te-
rületekre és a környezet 
fejlesztésére is, akárcsak 
a gazdaság élénkítésére, 
ahogyan tapasztalható 
a Mercedes-Benz Gyár 
Kosárlabda Akadémia 
kapcsán is.

Augusztus végén megnyitották 
a Mercedes-Benz Gyár Kosár-
labda Akadémia új székhelyét, 
mely az egykori városi uszoda 
helyére került. A sportcsarno-
kot 791 millió forint beruhá-
zással, TAO- támogatással és 
önkormányzati forrásból ala-
kították ki. A nemrég átadott 
létesítmény igen sokoldalú, hi-
szen nem csupán a kosárlabda 
után érdeklődőknek nyújt le-
hetőségeket, hanem a minden-
napi testnevelés órák színtere 
is.

A Mercedes Benz Gyár Ko-
sárlabda Akadémia megala-
kulásától fogva a legfontosabb 
céljául tűzte ki, hogy a gyer-
mekek körében minél hatéko-
nyabban tudja népszerűsíteni 
a kosárlabda sportágat, ezáltal 
fejlesztve és magasabb szintre 
emelve az utánpótlást, illet-
ve Kecskemét sportéletét. Az 
Akadémia szakmai továbbkép-
zésekkel, bemutató edzésekkel 
igyekszik az edzők munkáját, 
fejlődését is biztosítani. 

Átadták a Mercedes Kosárlabda 
Akadémiát Kecskeméten
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