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A 2018. év
megyei díjazottjai 
A Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elismerése. 2. oldal

***

TOP hírek
Megyénket érintő felújítások, 
építések, fejlesztések.  2-3. oldal 

***

Szabad adat
Befektetői portál készül 
a megyében. 3. oldal

***

Kukoricából
készült ökotáska
Innováció a kiskunhalasi
Poly-PackKft.-nél. 4. oldal

***

Bács-Kiskun
Boldoggá tesz…
Turisztikai konferencia
a szakma krémjével. 5. oldal

***

Segítő kéz a
tanyai lakosoknak
Mozgó szolgáltatások
a tanyákon élőkért. 6. oldal

***

Az elcsatolt és a
megyénkhez
csatolt település… 
Érdekességek Bács-Kiskun törté-
netéből. 7. oldal

***

A valódi siker 
mögött mindig 
csapatmunka áll
Riport a Bács-Kiskun Megyéért 
díjas Szarka Balázzsal. 9. oldal

***

A Kiskunság
fotósa
Daróczi Csabával folytattunk 
beszélgetést. 10. oldal

***

Egy ígéretes
pályafutás kezdete
Tanács Nóri, „Magyarország jó 
tanulója – jó sportolója” 12. oldal

A kitüntetések átadásán túl a rendez-
vény másik aktualitása az 1956-os 
forradalmi megemlékezés volt. „Ez 
a hónap a nemzetté kovácsolódásunk 
és magyarságtudatunk erős bástyája. 
Elődeink olyan hihetetlen tenni aka-
rásról és hazaszeretetről tettek tanú-
bizonyságot, amely a mai napig példa 
minden magyar ember számára" – 
utalt erre ünnepi beszédében Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnöke. 
„Hűség, önfeláldozás, nemzeti becsü-
let. Ezek a fogalmak testesítik meg ’56 
hőseit és ezek a fogalmak igazak a mai 
kitüntetettekre is, akik személyes köz-
reműködésükkel példaértékű teljesít-
ményt nyújtanak" - emelte ki az elnök. 

Az ünnepséget megtisztelte jelen-
létével Zsigó Róbert államtitkár, Baja 
és térsége országgyűlési képviselője, 
Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízott-
ja, Rausch Sándor, a Bács-Kiskun 

megyei Közgyűlés alelnöke valamint 
a kitüntetettek és hozzátartozóik, a 
megye igazgatási, társadalmi, egyházi 
és gazdasági vezetői, a Bács-Kiskun 
megye településeinek polgármesterei, 
a megyei közgyűlés tagjai és a külső 
bizottságok tagjai.

A kitüntetettek nevében Szarka 
Balázs, az Univer Szövetkezeti Zrt. 
vezérigazgatója mondott köszönetet, 
aki idén a legrangosabb  elsimerést, a 
„Bács-Kiskun Megyéért” díjat vehette 
át. 

A rendezvényt a kiskunmajsai 
Mayossa Hagyományőrző Egyesület 
néptáncosainak és a RÁBL színpad 
színészeinek műsora, valamint a ba-
jai Liszt Ferenc Zeneiskola kórusának 
előadása tette igazán ünnepivé. 

A 2018. év díjazottjait a második 
oldalon olvashatja.

Megyei 
kitüntetések
42 kitüntető díjat
adtak át Baján
A hagyományoknak megfelelően idén is a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat októberi, ünnepi ülésén nyújtot-
ták át a megye legrangosabb kitüntetéseit, ezúttal Baján, 
a Petőfi-szigeten található Turisztikai Központban. A 
nívós elismerések azoknak a személyeknek, közösségeknek 
adományozhatók, melyek kiemelkedően eredményes telje-
sítményükkel szolgálták Bács-Kiskun érdekét és javát. 

Az elmúlt hónapok megfeszített 
szervező munkájának eredménye-
ként létrejött együttműködési meg-
állapodás, amely a Hungexpo Zrt., a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat, a Kecskemét Megye Jogú Város 
Önkormányzata és a 24 szervezetet, 
települést képviselő Bács-Kiskun 

Megyei Turizmusfejlesztési és Mar-
keting NKft. részvételével jött létre, 
garancia a sikeres szereplésre, me-
gyénk méltó bemutatkozására.

A Hungexpo Vásárközpontban 
2019. február 21-24. között tartan-
dó Utazás Kiállítás 2019 kiváló lehe-
tőség, hogy megyénk települései és 

a megyeszékhely, a partnerszerve-
zetekkel együtt a rendezvény egyik 
alappilléreként kiemelten képviselje 

mindazt az értéket, élményt, amivel 
„Bács-Kiskun boldoggá tesz…”.

Összefogás a siker kulcsa
Megyénkben számtalan hagyományt őrző érték és magá-
val ragadó, élményt nyújtó hely található, melyek bemu-
tatására ad kiváló lehetőséget a 2019-es Utazás Kiállítás 
Budapesten. Bács-Kiskun megye és Kecskemét kap lehető-
séget arra, hogy e kincseket a nemzetközi kiállítás belföldi 
díszvendégeként bemutathassa a több tízezer érdeklődő-
nek. A sikeres megjelenés érdekében a szervezők együtt-
működési megállapodást kötöttek.

Baja TEMATIKUS
MELLÉKLETTEL

ESZENCIA
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TOP HÍREK
Korszerűsítés és megtakarítás 
Jászszentlászlón
Jászszentlászló két, közszol-
gáltatásban leginkább terhelt 
intézménye újulhatott meg a 
közelmúltban. Külső hőszigete-

lést kapott a gyermekélelmezési 
konyha, kicserélték a nyílászá-
rókat, korszerű elszívó rendszert 
építettek be. Külső hőszigete-
léssel és mennyezet szigetelés-
sel látták el az alapszolgáltatási 
központot, mely otthont ad a 
bentlakásos idős gondozásnak, 
az idősek nappali ellátásának, a 
házi segítségnyújtásnak, a gyer-
mek jóléti szolgálatnak és a csa-
ládsegítő központnak. 

***
Korszerű és fenntartható
épületek Drágszélen

Elkészült a község két önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanjá-
nak energetikai megújítása. Az 
egyikben működik a község fa-
luháza, polgármesteri hivatala, 
könyvtára, orvosi rendelője. Az 
épületre napelemet helyeztek 
fel, így az a jövőben környezet-
barát módon képes a villamos 
energia fogyasztást csökkenteni. 
A Petőfi Sándor utcai intézmé-
nyen átfogó felújítást, hőszigete-
lési munkákat, nyílászáró cserét, 
akadálymentesítést, fűtéskorsze-
rűsítést és a hőleadók cseréjét is 
elvégezték. 

***
Megújult a dunafalvai
bekötőút
Az idei évben országosan több 
mint 526 kilométernyi út tel-
jes körű felújítását indította el 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Bács-Kiskun megyében megú-
jult a Dunafalva bekötőút kö-
zel 3,1 kilométeres szakasza. A 
projekt ünnepélyes műszaki át-
adás-átvételi rendezvényét októ-
ber 18-án tartották. 
A TOP keretében a megyében 
32 kilométer út felújítása való-
sulhat meg. A Magyar Közút és 
a megyei önkormányzat közös 
megegyezéssel választotta ki az 
érintett 16 mellékutat, ennek ré-
sze a Dunafalván átadott bekö-
tőút is.

BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ
• Szarka Balázs, Kecskemét

BÁCS-KISKUN MEGYE
GAZDASÁGÁÉRT DÍJ
• Gulyás István, Kecskemét
• Kiss István, Mélykút
• Weninger Richárd, Kerekegyháza

BÁCS-KISKUN MEGYE
VIDÉKFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ 
• András Attila, Kalocsa
• Roszik Tamás, Dunavecse

BÁCS-KISKUN MEGYE
TURIZMUSÁÉRT DÍJ 
• Dr. Bay Miklós és Dr. Bay Éva,
   Regensburg
• Felső Barnabás Bálint, Érsekcsanád 

BÁCS-KISKUN MEGYE
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ 
• Göbl Vilmosné, Baja
• Dr. Farkas István, Borota
• Dr. Skribanek László, Bácsalmás

BÁCS-KISKUN MEGYE
TUDOMÁNYOS ÉLETÉNEK
FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ 
• GAMF Megalux Hungary csapat,
   Kecskemét
• Dr. Mészáros Endre, Baja

BÁCS-KISKUN MEGYE
KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ 
• Beck Regina, Hajós
• Dr. Hell Gizella, Kistelek
• Dr. Penczné Dr. Zoltán Zsuzsanna     
   Ágnes, Kecskemét

BÁCS-KISKUN MEGYE
KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ 
• Székelyné Kőrösi Ilona, Kecskemét
• Szénásiné Harton Edit, Bácsalmás
• Bács-Kiskun Megyei Helyi
Televíziósok Egyesülete, Császártöltés

BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁ-
GÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍj 
• Varga Ferencné, Szank
• Bolvári János, Mélykút
• Magyar Kerékpáros Klub Kecske-
méti Területi Szervezete, Kecskemét

BÁCS-KISKUN MEGYE
LAKOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT 
DÍJ 
• Ádám József, Ágasegyháza
• András István, Baja

BÁCS-KISKUN MEGYE
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ 
• Vassné Kelemen Ágnes,
   Kunszentmiklós

• Feczák László, Kecskemét
• Lantos Szabolcs, Kiskunfélegyháza

BÁCS-KISKUN MEGYE
NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ 
• Dunaegyházi Nyugdíjas Klub „Jas-
naJesen” énekkara, Dunaegyháza
• Kolompár László, Kiskunhalas
• Dr. Pencz Kornél, Baja

ÉV POLGÁRMESTERE
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN DÍJ 
• Basky András, Lajosmizse
• Csontos Máté László, Móricgát
• Dusnoki Csaba, Dunapataj

BÁCS-KISKUN MEGYE
SPORTJÁÉRT DÍJ
• Ambrus Ferenc István, Soltvadkert
• Duna Aszfalt TVSE
   Labdarúgó Csapat, Tiszakécske
• HardWorkCrosstraining,
Kiskunhalas

BÁCS-KISKUN MEGYE
NEMZETKÖZI
KAPCSOLATAIÉRT DÍJ
• Markovics Józsefné, Baja
• Szécsiné Rédei Éva, Kiskunhalas

BÁCS-KISKUN MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
KITÜNTETŐ DÍJA
• Rédei Ildikó, Kecskemét
• Józan Tamás, Nagykőrös

BÁCS-KISKUN MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
KITÜNTETŐ OKLEVELE
• Haász László, Jánoshalma
• Kanalas János, Tiszaalpár

2018. ÉV MEGYEI
DÍJAZOTTAI

A megyei önkormányzat legfőbb 
célkitűzése egy olyan környezet 
megteremtése, ahol jó élni, ahol 
elégedettek az emberek és erős a 
kötődésük lakóhelyükhöz. Ennek 
érdekében a megyei önkormány-
zat mindent megtesz és a jövő-
ben is motorja lesz. „Boldog me-
gyét tervezünk” – mondta Rideg 
László megyei elnök a rendez-
vény megnyitóján, aki hozzátette: 
„ezért is hívtunk sok jó gyakorlatot 
bemutató előadót a rendezvényre. 
Példájuk a mi vidékünk fejlesz-
téséhez is megoldást mutathat. 
Kollégáimmal Bács-Kiskun megye 
fejlesztését tűzték ki célul. Látjuk 
magunk előtt a földből előtörő épü-
leteket, a megújuló közterületeket, 
fejlődő gazdaságunkat. Bács-Kis-
kun megye az élen jár a fejlesztések 
terén, köszönhetően annak, hogy a 
ciklus kezdete óta együtt tudunk 
gondolkodni, tervezni a települé-
sek első embereivel.”

Az elhangzottakat Huszár Ri-
chárd a Pénzügyminisztérium 
program-végrehajtási főosztály 
vezetője is megerősítette, aki a Te-

rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program megvalósítá-
sának országos és Bács-Kiskun 
megyei aktualitásairól is beszélt. 
Megyénkben egy kivételével, 
valamennyi TOP felhívást meg-
hirdették, egyedül az energetikai 
fejlesztéseket támogató felhívás 
maradt nyitva. A beadott pá-

lyázatok 15-20 %-a elkészült, a 
többi a megvalósítás és a terve-
zés különböző stádiumában tart. 
Több esetben okoznak gondot a 
megnövekedett költségek, melyek 
orvoslására stratégiát dolgozott 
ki a szaktárca és igyekszik azok-
ra megoldást találni, hiszen a 
cél,  hogy projektek jó minőség-
ben megvalósuljanak, a települé-
sen élők elégedettek legyenek és 
emelkedjen életszínvonaluk.  

Szó esett a megyeszékhely fej-
lődéséről is, Bogasov István ta-
nácsnok bemutatta a kecskeméti 
fejlesztéseket és kiemelte: nem 
azok száma, forint összege, ha-
nem minősége számít.  

Az, hogy mennyire fontos az 

adott térség életben maradásának 
és fejlődésének érdekében az ott 
élők gondolkodásmódja, identi-
tása, két település is jól példázza. 
Nagypáli és Alsómocsolád lelkes 
és csillapíthatatlan elhivatottság-
gal dolgozó polgármesterei el-
árulták a résztvevőknek, hogyan 
tudtak településeik a parányi vol-
tuk ellenére is óriási fejlődést el-
érni. Mindkét község kiemelkedő 
példája annak, hogy egy kicsiny 
település, mely nem bővelkedik 
erős adottságokkal, mégis képes 
életben maradni, növelheti lako-
sainak számát, működhet környe-
zetbarát módon és kiemelkedően 
pozitív görbét írhat le a fejlődés 
útján. 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁST FOLYTATTAK A MEGYE POLGÁRMESTEREI

Boldog megyét tervezünk
Bács-Kiskun megyében ebben a választási ciklusban 
immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a pol-
gármesterek szakmai fórumát a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat. A kétnapos esemény ezúttal is a 
tapasztalatcseréről, a friss információk átadásáról, az 
együttgondolkodásról és a térséget érintő témák meg-
vitatásáról szólt. 

Kecskemét
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A Bács-Kiskun Megyei Terület-
fejlesztési Nonprofit Kft. kiemelt 
feladata a TOP-os projektek megva-
lósítása, azon belül is gazdaságfej-
lesztési beruházások menedzselése. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 
cég munkatársai ipari parkok, ipar-
területek, inkubátorházak fejleszté-
sében vesznek részt szerte a megyé-
ben. Többek között a mélykúti ipar 
terület fejlesztése is a nevükhöz köt-
hető, ahová az első vállalkozás már 
be is települt. 

Fontos azonban, hogy nem csak 
ipari területek újulnak meg, oda- 
vezető utak létesülnek és a gyerekek 
napközbeni elhelyezéséről gon-
doskodó új bölcsődei férőhelyek 
jönnek létre a cég közreműködé-
sével, hanem befektetés-ösztönző 
folyamatok is elindultak. Ahogyan 
azt Horváth Gyula, a nonprofit kft 
igazgató-helyettese is elmondta, na-

gyon fontos, hogy az önkormány-
zatoknál ebben a tekintetben is 
stratégiai gondolkodás alakuljon ki. 
Program készüljön a fejlesztett te-
rületek bérbeadásáról, a vállalkozá-
sok odavonzásáról. Ehhez a megyei 
önkormányzat cége minden segít-
séget megad és több járásban befek-
tetésösztönző stratégiát készít, mely 
másoknak is mintául szolgálhat. A 
cég munkatársai emellett az Ipari 
park cím elnyerésére pályázatot ír-
nak, ha kell, felülvizsgálják és a fej-
lesztési ötletekhez illesztik a terület-
rendezési terveket, de részt vesznek 
befektetés-ösztönzési rendezvények 
és kampányok lebonyolításában is. 

A Bács-Kiskun Megyei Terü-
letfejlesztési Nonprofit Kft. egyik 
legfontosabb fejlesztése az az inter-
netes felületen elérhető adatbázis, 
mely tartalmazza valamennyi ön-
kormányzati tulajdonú, termelésre 

vagy szolgáltatás nyújtására alkal-
mas ingatlant. A megyébe betele-
pülni kívánó, telephelyet kereső 
cégek így egy portálon juthatnak 
naprakész információhoz. Az in-
gatlanok értékesítését, bérbeadását 
jelentősen tudja segíteni ez a köz-
ponti adatbázis, melyben szűrni le-
het földrajzi terület és irányár sze-
rint is. Egy-egy ingatlan esetében 
sok egyéb mellett pontos leírást 
kaphatnak az itt letelepedni kívánó 
vállalkozások arra vonatkozólag is, 
hogy az ingatlan milyen közmű-
vekkel rendelkezik, milyen profilú 
ipari környezetbe települhet, mi-
lyen messze helyezkedik el az autó-
pályától, mekkora a helyi iparűzési 
adó nagysága, vagy milyen képző-
intézmény található a környéken.

A honlap jelenleg teszt üzem-
módban üzemel, jövő év február-
jától viszont bárki számára ingye-
nesen elérhető a www.bacsinvest.
hu és a www.hungarianinvest.
eu címeken. Jelenleg csak az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok 
kerülhetnek be az adatbázisba, de 
a továbbiak terve, hogy magántu-
lajdonban lévő, termelő-szolgáltató 
tevékenység folytatására haszno-
sítható területek is megtalálhatóak 
legyenek a weblapon.

2018. december Gazdaság  3. oldal

FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA

TOP HÍREK
Kéleshalom sem marad le
Bács-Kiskun megye települései 
számára elérhető TOP forrás 
két, közel száz éves, muzeális 
értékű épület környezetkímélő 
és költséghatékony működte-
tését tette lehetővé. A korsze-
rűsítés során elsődlegesen az 
az iskola-óvoda épületének 
hőmegtartó képességét javí-
tották födém- és homlokzati 
szigeteléssel, valamint nyílás-
zárók cseréjével.  A rendkívül 
korszerűtlen vegyestüzelésű 
kazánt kicserélték. Emellett egy 
5 kVA teljesítményű napelemes 
rendszert is kapott az épület. Az 
épület mostantól az akadály-
mentesítés követelményeinek is 
megfelel.

***
Megújult az általános
iskola Borotán
Az iskola múltja több mint 100 
évre tekint vissza, az Érseki 

Hatóság már 1897-ben foglal-
kozott azzal a tervvel, hogy a 
Rém községhez tartozó Borota 
pusztán római katolikus iskolát 
létesítsen. A mostani fejlesztés 
igencsak időszerű volt, hiszen 
évtizedek óta nem történt ko-
molyabb felújítás. A korsze-
rűsítés során kívül-belül meg - 
sz épült az iskola. Kicserélték a 
nyílászárókat, a homlokzatot és 
a födémet leszigetelték, egy új 
kazánházat alakítottak ki és a 
fűtési rendszert is korszerűsítet-
ték. Így már nemcsak a szemet 
gyönyörködteti az épület, ha-
nem környezetkímélő is. 

***
Bátya esőzésre felkészült
Bátya belterületén a meglévő 
csapadékvíz hálózat fejlesztése 
és új csapadékvíz gyűjtő- és el-
vezető hálózattal való kiegészí-
tése elkészült. Az eddig kritikus 
pontokon a vízelvezetési prob-
lémák megszűntek, a csatorna-
hálózat összefüggő hálózatot 
alkot és képes a község érintett 
részének vízelvezetését biztosí-
tani. A belterületen jelentkező 
fölös csapadékvíz a tervezett 
földmedrű árokba, majd az egy-
kori agyaggödörbe jut el. Ezen-
kívül három gyűjtőúton épültek 
burkolt árkok is a településen.

Többszöröse
a jelentkező
Az előző félévhez képest kö-
zel a négyszerese a jelent-
kezők száma, a „Bács-Kis-
kunban itthon vagy” 
ösztöndíj programra.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat tanulmányi támogatása 
már második félévben - akár havon-
ta 50 ezer forinttal - segíti a szakmát 
tanulókat, átképzésben résztvevőket, 
hogy könnyebben vegyék az akadályt, 
tanulmányaik sikeresen be tudják 
fejezni. A támogatásban részesülők 
névsoráról és támogatásuk összegéről 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-
nöke döntött a polgármesterekből álló 
Ösztöndíj-véleményező Testületek ja-
vaslatai alapján. Csaknem 200 fiatal 
kapott így lehetőséget olyan szakma 
elsajátítására, amellyel a későbbiek 
során helyben tud boldogulni.

A 27 Bács-Kiskun megyei tele-
pülés lakóit érintő lehetőség által a 
tanulók akár 250 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyerhetnek el.

A régi és új pályázóknak egyaránt 
esélyt adó következő pályázati felhí-
vás várhatóan 2019. január 15. nap-
ján jelenik meg a www.bacskiskun.hu 
weboldalon. Több mint 200 pályázó 
részesülhet újabb támogatásban a 
következő félévben is. Bővebb infor-
máció az osztondij@bacskiskun.hu 
elérhetőségen.

Rengeteg ideje megy el azzal, hogy megtalálja a meg-
felelő telephelyet? Hamarosan egyetlen portálon eléri 
Bács-Kiskun megye valamennyi ingatlanát, melyen 
gazdasági tevékenységet folytathat.

Szabad adat

A bajai kikötő a Duna-Majna-Raj-
na víziút-rendszer második legje-
lentősebb magyarországi kikötő-
je. A beruházást indokolja, hogy a 
jelenlegi kikötő infrastrukturális 
fejlesztése az elmúlt évtizedekben 
csak részben valósult meg, és a 
meglévő infrastruktúra állapota 
közúti, vasúti, vízoldali és a meg-
lévő közművek szempontjából is 
elavult. 

A kikötő sokoldalú (intermo-
dális) kapacitásának fokozása és 
a vízi áruszállítás mennyiségének 
növelése érdekében teljes korsze-
rűsítés megy végbe: a rakpart és 
a hozzá kapcsolódó út és parkoló 
építése, a 120 tonnás teherbírá-
sú nehéz-berakó megépítése és 

a kikötői partfal szilárdságának 
helyreállítása 292,5 méter hossz-
ban, amely tartalmazza a közmű-
vek fejlesztését is. Emellett el kell 
végezni a kikötői szolgálati hely 
(„zöld kikötő”) fejlesztését, a 71,1 
méternyi függőleges partfal építé-
sét, az úszómű áthelyezését és az 
üzem bővítését, illetve Baja-Duna 
part állomáson a MÁV Zrt. és a 
saját célú vágányok átalakítását, 
bővítését, a rakodóberendezések 
telepítését.

A beruházás elősegíti a bajai 
kikötő meglévő szolgáltatási szín-
vonalának növekedését, a kikötő, 
egyben intermodális logisztikai 
központ infrastruktúrájának fej-
lesztését, kapacitásnövekedését. 

A közforgalmú kikötő fejlesz-
tése gazdasági szempontból azért 
is kiemelkedő beruházás, mert 
várhatóan nem csak Baja város, 
de Bács-Kiskun megye, különö-
sen a megye déli hátrányos hely-
zetű településeinek fejlődését is 
szolgálja. 

A kikötő történetének eddigi 
legnagyobb volumenű, nettó 3,8 
milliárd forint összegű fejlesztése 
a Széchenyi 2020 program kereté-
ben valósul meg. A beruházáshoz 
a Bajai Országos Közforgalmú Ki-
kötőműködtető Kft. ötszázalékos 
önerővel járul hozzá. 

Tovább fejlesztik
a bajai kikötőt

Hosszú előkészítő munkának köszönhetően rég várt, 
nagyszabású fejlesztés indult el a bajai kikötőben. A 
megye déli térségének olyan fontos beruházása való-
sulhat meg ezzel, mely nélkülözhetetlen a határmenti 
települések gazdasági fellendüléséhez is.

Baja



www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu

4. oldal Klímabarát Bács-Kiskun  2018. december

Bács-Kiskunban 
már együtt
gondolkodnak a 
klíma védelméért

A jelenleg több mint 
20 taggal működő 
Bács-Kiskun Megyei 
Éghajlatváltozási 
Platform októberben 
tartotta idei évi má-
sodik tanácskozását a 
Megyeházán. A plat-
form teret ad minda-
zon szervezetek szá-
mára a tapasztalat- és 
információcserére, akik 
a klímaváltozás negatív 
hatásait megértették és 
tevékenyen fel kíván-
nak lépni a folyamat 
megállításáért. 

A fórum középpontjában ezút-
tal a vízmegtartás és a fenntart-
ható vízgazdálkodás állt - a nap 
két felszólalója is e témakörben 
tartott előadást. Padra István 
a Bácsvíz Kft. képviseletében a 
vízmegtartás, a forgatás nélküli 
és folyamatos növénytakarást 
biztosító művelési módok fon-
tosságáról beszélt. Előadása so-
rán szó esett még a városi lakos-
ság elhalt növényi részektől való 
megszabadulási kényszeréről és 
a probléma orvoslásáról is. Szi-
jártó Csilla dr. Országh József 
vízgazdálkodási elveit és mód-
szereit mutatta be. Ez a tetőfelü-
letekről nyerhető esővizet hasz-
nosítja és megfelelő szűrés után 
ivásra és egyéb háztartási célra 
is alkalmasnak tartja. Az elmé-
let szennyvízkezelő módszere is 
rendhagyó, hiszen külön kezeli 
a fekete és a szürke szennyvizet. 
A teljes rendszerről nyilvánosan 
elérhető információk a https://
www.eautarcie.org/hu/02a.html 
honlapon találhatóak.

Az ülés további részében 
Sassné dr. Berényi Eszter mu-
tatta be a Klímakódexek mun-
kálatainak ütemezését és terve-
zett tartalmát. A kódex sorozat 
egy fenntarthatóságot szolgáló, 
jó gyakorlatokat és előremuta-
tó gondolatokat, módszereket 
tartalmazó gyűjtemény, külön a 
magánszemélyek, önkormány-
zatok és vállalatok részére.

Az elektronikus formában ké-
szülő kiadvány sorozat három 
kötetből áll majd, amely lakos-
ságnak szóló első száma decem-
ber közepétől elérhető a bacs-
kiskun.hu oldalon.

Bajánál is többször 
megdőlt a negatív re-
kord az elmúlt hónap-
ban: október 19-én 33, 
majd október 26-án 32 
centit mutatott a mérce. 

Az elmúlt hónapokban a Duna 
vízállása a magyarországi felső- 
és középső szakaszon folyamato-
san alulmúlta az eddig mért leg-
kisebb értékeket. Október 17-én, 
délben a Duna bajai szelvényében 
is megdőlt az eddigi, 2018. au-
gusztusi 47 cm-es kisvíz rekord. 
A Duna vízállása október 18-án 
reggel 7 órakor 38, másnap reggel 
pedig 33 centiméter volt. Ennél is 
alacsonyabb, 32 centiméter lett a 
rekord október 26-án.

Baján eddig a tizenöt évvel ez-
előtti, 2003. augusztus 31-én és 
szeptember 1-jén rögzített 51 cm-
es rekord volt minden idők legki-
sebb értéke. 

Idén a Duna magyarorszá-
gi szakaszán tartósan alacsony 

vízállások mutatkoztak. Az au-
gusztus közepén kialakult száraz 
felső-dunai időjárás következmé-
nyeként az egyébként is alacsony 
vízszintek tovább csökkentek. 

A csapadékszegény időjárás 
miatt a Duna vízszintje a Komá-
romtól kezdődő szakaszon, egé-
szen a déli határig, alulmúlta a 
valaha mért legalacsonyabb érté-
keket. 

A rég tapasztalt alacsony vízál-
lás  számos érdekességgel szol-
gált, például új, eddig nem ismert 
homokzátonyok bukkantak elő a 
Duna bajai szakaszán. Sokan cso-
dájára jártak a belvárost körülöle-
lő mellékág, a Sugovica által mu-
tatott képnek is. A Duna Szálló és 
a Sugó-híd közötti szakaszon, mi-
nimum egy helyen, kényelmesen 
át lehetett sétálni gumicsizmában 
a „partok” között. 

A kisvíz népszerű volt a fotó-
sok körében, a közösségi portá-
lokon számos kép jelent meg a 
Dunáról és mellékágairól, főleg a 
Sugóról.

Rekordok dőltek meg a Dunán
Baja

Az idei évben a Környezetvé-
delmi Világnap egyik központi 
kérdése a műanyag-szennyezés 
volt. Kiemelten fontos téma ez, 
hiszen bolygónkat csaknem el-
borítja a hulladék: naponta 3,5 
millió tonna szemetet terme-
lünk, melynek jelentős része 
műanyag. Megdöbbentő adat, 
hogy évente 8 milliárd zacskó 
köt ki a szemétben csak az Eu-
rópai Unió tagállamaiban. 

Magyarországon a kormány 
1995-ben úgynevezett termék-
díjat vezetett be azzal a céllal, 
hogy a produktum előállítása 
során keletkezett károk csök-
kentéséhez pénzügyi forrásokat 
teremtsen. E törvényi szabá-
lyozás alá tartoznak a műanyag 
csomagolóanyagok, melyek éle-
tünk szerves részét képezik. Az 
ártalmatlannak tűnő zacskók 
azonban jelentős terhet jelen-
tenek környezetünkre, melyet 
egyre többen ismernek fel.

E problémára ad kiváló meg-
oldást a kukoricakeményítőből 
készült táska, mely forradal-
mian új megoldásnak számít 
Magyarországon, s melynek a 
kiskunhalasi Poly-Pack Kft. az 
egyik első gyártója hazánkban.

A cég 2009-ben kezdett bele 
a forgalmazásba, akkoriban 
azonban úgy tűnt, hogy nem 
tudnak sikert aratni a termék-

kel, így befejezték annak gyár-
tását. Később 2016-ban újult 
erővel vágtak bele ismét a kuko-
ricakeményítőből készült táskák 
forgalmazásába, melyek napja-

inkra nagy népszerűségnek ör-
vendenek. A gyártási tevékeny-
ség során az alapanyag először 
egy speciális fóliafúvó gép, majd 
konfekcionáló berendezés segít-
ségével készül el. 

Teherbírása, minősége 
megegyezik a hagyományos 
műanyag táskákéval, melyek a 
legtöbb háztartásban egysze-
ri használat után a kukában 

kötnek ki, majd ezt követően 
körülbelül 400 év alatt válnak 
semmissé. Ezzel ellentétben a 
biológiailag lebomló anyagok-
ból készült zacskóknak mind-

összesen néhány hónap alatt 
nyoma vész. Igen nagy előnyük, 
hogy alapanyaguk megúju-
ló energiaforrásból származik, 
minőségük pedig meggyezik a 
hagyományos táskáéval. Szelek-
tíven gyűjthető, néhány hónap 
alatt teljesen lebomló környe-
zetkímélő megoldás. Európában 
e táskák használata már min-
dennaposan elterjedt. A Poly-

Pack Kiskunhalas Kft.-nél a 
kukoricakeményítőből készült 
szatyrok gyártása mellett a ha-
gyományos csomagolóanyag 
készítése során keletkező tech-
nológiai hulladékokat is vissza-
forgatják a rendszerbe, mely a 
környezeti terhek csökkentésé-
nek egy másik lehetséges módja. 
Magyarországon a hulladékok 
újrahasznosításában felelősség-
teljes szerepet kapnak a csoma-

golóanyag gyártó üzemek, ahol 
nagy tömegű műanyag gyártási 
hulladék keletkezik, melyből a 
cég szemetes zsákot készít, és 
kereskedelmi forgalomban érté-
kesíti. Így az üzemben e techno-
lógiák révén a nullához közelít 
a véglegesen hulladékká váló 
műanyag mennyisége, mellyel a 
környezeti terhelés csökkenté-
séhez is hozzájárulnak.

MEGYEI INNOVÁCIÓ A MŰANYAGGYÁRTÁSBAN

Kukoricából készül az ökotáska
A műanyag környezetünkre gyakorolt negatív hatása mára mindenki számára jól 
ismert. Sőt, ma már vannak olyan cégek, akik ezt felismerve termelésük átalakítá-
sába kezdtek, és egy új szemlélettel a Föld megmentése érdekében környezetbarát 
termékeket forgalmaznak. Ilyen a Bács-Kiskun megyei Poly-Pack Kft. is, amely a 
szatyorgyártást forradalmasította. 

Kiskunhalas
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Rideg László a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntőjében be-
szélt megyénk értékeinek megőrzésé-
nek fontosságáról, az összefogásról és a 
megyei önkormányzattal való együtt-
működésről, amely a bizalmon és a 
szakmaiságon alapszik. A turisztikai 
és infrastrukturális fejlesztések döntő 
többsége a megyei önkormányzat ko-

ordinálásával, szakmai támogatásával 
valósul meg szerte Bács-Kiskunban. 
Az együttgondolkodás jó példájaként 
ismertette, hogy a következő év elején 
közel 30 település közösen állít ki az 
Utazás Kiállításon. Bács-Kiskun me-
gye Kecskeméttel együtt lesz a rangos 
nemzetközi esemény díszvendége.

A meghívott előadók között volt 
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgatója, aki 
előadásában ismertette az országos 
irányvonalakat és azok megyei szintű 
vetületét. A 2020-ig tartó időszakban 
folytatódik az országmárka-építés, 
amely a kiemelt turisztikai régiókon kí-
vül kiterjed a kisebb desztinációkra is. 
A vezérigazgató beszélt a WOW Hun-
gary - „Magyarország a csodák soha 

ki nem apadó forrása” - már működő 
kampányról, amellyel az országimázst 
építik külföldön és belföldön egyaránt. 
A távlati célok között kiemelte, hogy 
2030-ra az évi 30 millióról 50 millió-
ra növelnék a vendégéjszakák számát, 
ehhez azonban komoly versenytársak-
kal kell megküzdeni a turistákért. Az 
„ütőerek” megerősítése után a „hajszá-

lereket”, a vidéket kell megújítani, hogy 
a kínálat 2030-ra el tudja érni az oszt-
rák minőséget. Ezért a kormányzat 
828 milliárd forintot kíván fordítani az 
elkövetkező években fejlesztésekre. A 
közeljövőben 500 turisztikai fejlesztés, 
1000 szállás és vendéglátóegység tud 
megújulni országosan. 2020 után újra 
várhatóak gyógyhely és fürdőfejlesz-
tések is. A vezérigazgató bejelentette 
a következő év elején Bugacra érkező 
4 milliárd forintos kiemelt fejlesztést, 
amely az egyik fontos lépése a telepü-
lést érintő komplex beruházásoknak. 

 A további fejlesztések ügyében a 
körzet országgyűlési képviselője Lez-
sák Sándor már előrehaladott tárgya-
lásokat folytat a turisztikai ügynökség-
gel.

Az eladók között Bányai Gábor, 
a halasi térség országgyűlési képvi-
selője beszélt a megyei középszint 
fontosságáról, amely az országos tu-
risztikai ügynökség mintájára megyei 
léptékben képes lehet koordinálni a 
fejlesztéseket és aktívan részt vállalni 
a megyei turizmus katalizálásában. 
Szükségesnek látja, hogy egy igazán 

nagy attrakció is helyet kapjon me-
gyénkben, amely akár milliós nagysá-
gú látogatót képes lenne vonzani tér-
ségünkbe, és ezzel az egész megyére 
pozitív hatást gyakorolna. Egy évekkel 
ezelőtti elképzelést ismertetett, a His-
tória Park nevű grandiózus szórakoz-
tató centrumot. A történelmi park a 
magyar történelem jeles eseményeit, 
csatatereit, épületeit vonultatná fel, 
ahol színészek, statiszták az „élő törté-
lelembe” vezetnék be a turistákat.

A Bács-Kiskun Megyei Turiz-
musfejlesztési és Marketing NKft. 
ügyvezetője, Csáki Béla előadásában 
bemutatta a már elkészült, illetve fo-
lyamatban lévő megyei fejlesztéseket. 
A Bács-Kiskun megyei Települési- és 
Területfejlesztési Operatív Program 

keretében közel 20 települést érintő 
fejlesztés valósul meg, amelyeket dön-
tő többségében a megyei önkormány-
zat gazdasági társasága koordinálja. 
Az ügyvezető beszélt a kerékpárutas 
fejlesztésekről és azok nemzetközi 
hálózatokhoz való csatlakozásáról. 
Megyénk turizmusának fejlődése az 
országos és nemzetközi vérkeringésbe 
való bekapcsolása a feladat, amely-
ben az összefogás, a bizalmon alapuló 
együttműködés lehet a siker kulcsa. 
Ebben a feladatban a megyei szerve-
zetnek központi szerepe kell, hogy 
legyen, és katalizátorként elő kell segí-
tenie a turizmus szereplőinek együtt-
működését, az irányok kialakítását. 
Az ügyvezető előadása során bemu-
tatta az új megyei arculatot és a szlog-
ent: „Bács-Kiskun boldoggá tesz...”

Az előadók sorában szerepet ka-
pott Dr. Piskóti István egyetemi ta-
nár, aki bevezette a szakembereket a 
megyei marketingstratégiába, kitérve 
a megyei turizmusban betöltött fontos 
szerepére. A professzor szerint az új 
szlogen irányt adhat a jövőbeli mar-
ketingnek. Az új arculat illeszkedik az 
új trendekhez, az országos imázshoz, 
provokatív mivoltával mindenkiben 
érzelmet ébreszt, cselekvésre hív és 
véleményt alkot. A „boldoggá tesz” 
gondolat könnyen adaptálható a tu-
rizmusra, hiszen szervesen illeszkedik 
az élményt kereső turisták igényeihez. 
Mindezek új feladatok elé állítják a tu-
risztikai szolgáltatókat, akik a piacon 
megjelent „Y” generáció elvárásait is 
kiszolgálják. A digitalizálódás térnye-
résével, az új online és offline marke-
ting megoldások alkalmazásával, új 
élmények adásával lehet csak sikeres a 
jövő turisztikai szolgáltatója.

A házigazda Kiskunhalas részéről 
Fülöp Róbert polgármester mutatta 
be a város turisztikai beruházásait. 

Többek között a konferenciának helyt 
adó Thorma János Múzeumot. A te-
lepülésvezető beszélt a híres halasi 
csipkéről és a Csipkeház megújulá-
sáról, a több mint 300 milliós fürdő-
fejlesztésről, a gyógyhely címről és 
az ezzel együtt járó közel milliárdos 
infrastrukturális beruházásról, a Cse-
tényi parkról. Megújul a nagy múltú 
halasi lovasélet is, hiszen közel 600 
milliós beruházás fogja korszerűvé 
varázsolni a lovaspályát. A beruházá-
soknak köszönhetően a város felkerül 
Bács-Kiskun kiemelkedő turisztikai 
célpontjai közé. Halas már nem csak a 
csipke városa lesz, hanem a gyógyvíz 
és az aktív pihenés egyik fellegvára is.

A konferencia vendégei még szá-
mos érdekes szakmai előadást hall-
gathattak meg, köztük Reményiné 
Tihanyi Klára, a Hungexpo straté-
giai és üzletfejlesztési igazgatóját, aki 
megyénk díszvendég szerepéről és 
az ebben rejlő lehetőségről beszélt. 
Képet kaphattak a szakemberek az 
Alsó-Ausztriában már jól működő 
kerékpáros turizmusról és ennek me-
gyénkben megvalósítható lehetősége-
iről Gertheis Antal előadásában. 

Katona Ilona volt turisztikai re-
gionális igazgatótó pedig bemutatta 
a „nyíregyházi jó példát” a komplex 
turizmus fejlesztésére. A legmoder-
nebb kommunikációs és marketing 
eszközöket, megoldásokat Hegedűs 
Anita egyetemi oktatótól, Anders Ta-
mástól, a szallasmarketing.hu vezető-
jétől és Kondor Alberttől, a lokalitas.
hu képviselőjétől hallgathatták meg a 
konferencia résztvevői. 

Az influencerek, blogok szerepé-
ről, ezek használatáról a turizmusban, 
Bánki Attila tartott meglepő előadást 
a turisztikai szakembereknek.

Az idei, immár harmadik megyei szintű turisztikai konferenciának Kiskunhalas 
adott otthont, ahol neves szakmai előadók beszéltek az országos és nemzetközi tren-
dekről, fejlesztési tervekről. Az országos szintű elgondolások mellett, a Bács-Kiskun 
megyei turisztikai beruházásokat és a jövőbeni elképzeléseket, valamint együttmű-
ködéseket is megismerhette a hallgatóság.

MEGYEI TURISZTIKAI KONFERENCIA KISKUNHALASON

Bács-Kiskun boldoggá tesz...

A térség legjobb borai megmutat-
hatták magukat, és így egybegyűl-
ve és egybegyűjtve demonstrálták, 
ha az alföldi borok más karak-
tereket is tudnak felmutatni, de 
legalább annyira fontosak, mint a 
hegyvidéki társaik!

A bormustrán megyénk tele-
pülésvezetői, tisztségviselői, in-
tézmény- és vállalatvezetői ismer-
hették meg a „megyénk aranyát” 
és köthettek akár egy életre szóló 
barátságot térségünk kincseivel. 
Az est folyamán látogatást tett 
Alejandro Vázquez kulturális 
attasé, Orlando Diáz konzul és 
kísérőik Mexikóból, akik maguk 
is nagy rajongói lettek térségünk 
borainak.

A megyei borászatok most első 
alkalommal mutathatták meg így 
együtt, hogy az „ország legnagyobb 
szőlőterülete” jelző, komoly tartal-
mat is rejt. Kiválóbbnál, kiválóbb 
fehér-, rozé- és vörösborok sereg-
szemléjén, sokak most ismerked-
tek meg először a térségi borok 
elismerésre méltó, színes-ízes cso-
dájával. A rendezvényen egymás-

ra talált borász, borkedvelő a Four 
Points by Sheraton szálloda bál-
termét betöltő kellemes zamatok, 
íves savgerincek, gyümölcsös ízek 
zsongásában. Megyénk különbö-
ző tájai, hagyományai, ízei, értékei 
és az őket becsben tartó borászok 
kaptak szót az első bormustrán. 
Megfogalmazódtak közös célok, 
gondolatok, kialakultak emberi és 
baráti kapcsolatok. 

A bormustra kísérőrendezvé-
nyekét tartott jótékonysági borár-
verésen közel 300 ezer forint gyűlt 
össze a Böjte Csaba atya neve 
által fémjelzett gyergyószárhegyi 
gyermekotthon megsegítésére. 
Az árverésen befolyt összeg hoz-
záadódik ahhoz az adományhoz, 
melyből egy autóbuszt vásárolnak 
a gyermekek szállítására.

A közönségszavazatok alapján 
a mustra borát is megválasztották, 
amely a Koch Borászat Frisch 
rozé cuvée bora lett.  A díjat Ri-
deg László közgyűlési elnök adta 
át Koch Csaba borásznak.

A hagyományteremtő céllal út-
jára indított Bács-Kiskun Megyei 

Bormustra folytatódik. A rendez-
vény jövő év novemberében újra 
megnyílik a borászok és az érdek-
lődők előtt.

Ilyen még nem volt
Hagyományteremtő céllal indította útjára a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat az első megyei bormust-
rát, ahol megyénk 20 kiváló borászata mutatta be 
büszkeségeit négy kategóriában. Megmérettek az illa-
tos, a nem illatos fehérborok, a rozé- és vörösborok. Az 
esemény különlegességét emeli, hogy soha ilyen nagy 
számban megyei borászat nem volt jelen egy időben, 
egy helyen kínálatát reprezentálni.

Kiskunhalas



www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu

6. oldal Vidékünk  2018. december

A szőlőpálinka kiválasztását és 
a szakmai bírálatot hattagú zsű-
ri végezte, amelynek eredménye, 
hogy idén is a Mátyás Pálinkaház 
szőlőpálinkája vitte el a pálmát. A 
tavalyi győztes Irsai Olivér pálin-
kával szemben, idén a pálinkaház 
Cserszegi Fűszeres szőlőpálin-
kája kapta a legtöbb pontszámot, 
szoros versenyben maga mögé 

utasítva más kitűnő szeszes italo-
kat. A győztes párlat a megyei elis-
merés mellett, egy évig viselheti a 
Bács-Kiskun Megye Legjobb Sző-
lőpálinkája kitüntető címet.  

Bács-Kiskun Megye Leg-
eredményesebb Pálinkafőzdé-
je címet, a versenyre nevezett és 
legjobban szereplő főzdék közül, 
objektív pontozási rendszer alap-

ján választották ki. A 2018-as év 
győztese a Madarasi Pálinkaház. 
Az elismerés mellett egy éven át 
viselheti a főzde termékein jelöl-
ve a legeredményesebbnek járó 
címet.

A keceli díjátadó ünnepsé-
gen Dr. Temesvári Péter megyei 
jegyző adta át az elismeréseket a 
megye legjobbjainak. A megyei 
önkormányzat évről-évre meg-
választja a legjobbak legjobbjait, 
megyénk kiválóságait, amely el-
ismeréssel, az erkölcsi támoga-
táson túl marketinggel, piacra 
jutásának segítésével, részt vállal 
a Bács-Kiskun megyei értékek és 
hagyományok öregbítésében.

Az idei keceli Kárpát-medencei Pálinka és Párlat-
verseny volt a negyedik alkalom, mikor megyénk 
legjobb pálinkáját megválasztotta a szakmai zsűri. A 
Bács-Kiskun Megye Szőlőpálinkája és Bács-Kiskun 
Megye Legeredményesebb Pálinkafőzdéje verseny, 
évről  évre a legjobbakat díjazva, elismerve támogatja 
megyénk és nemzetünk egyik legértékesebb italát.

Nemes párlataink versenye

A tanyás térségek nagy részén idő-
skorúak, javarészt egyedül élő idő-
sek laknak, akik a nyugdíjukat ki-
egészítve egy kicsi földet művelnek. 

A külterületi lakosok kisebb része 
más megyéből, Romániából, illetve 
Szerbiából jött munkavállalás cél-
jából. A szakemberek találkoztak 

olyan családokkal, akiknek a bank 
elárverezte a lakását Budapesten és 
itt, az Alföldön, egy tanyán kezdik 
újra életüket 4 gyerekkel. Van olyan 
település, ahol az önkormányzat 
megvásárolja az eladó tanyát és a 
rászoruló családoknak kiadja al-
bérletbe egy minimális összegért. 
A tanya mellé természetesen meg-
kapják művelésre a földet és hozzá 
vetőmagokat, hogy az elindulásban 
vagy újrakezdésben segítse őket az 
önkormányzat. 2018-at írunk, de 
nyomokban van még olyan tanyai 
lakos, aki nem tud írni, olvasni, 
általánosságban elmondható, hogy 
alacsony az iskolázottság. A tanya- 
és falugondnokok nyújtják a legna-
gyobb segítséget számukra: kiviszik 
az ebédjüket, segítenek bevásárol-
ni, orvoshoz eljutni, recepteket fel-
íratni és kiváltani. A lakosság nagy 
része azonban nem tud, nem akar 
vagy nem mer szűrővizsgálatokra 
elmenni, így a komolyabb problé-
mákra nem derül időben fény.

Ennek érdekében a közösségi 
programok keretein belül egész-
ségügyi szűrő vizsgálatokat tartot-
tak a megye több településén. Az 
elmúlt időszakban (augusztus 22. 
és november 7. között) 28 telepü-
lésre jutottak el és 42 nap alatt ösz-
szesen 445 fő szűrését végezték el. 

A programokon a hátrányos hely-
zetű tanyai lakosság egészségügyi, 
illetve mentális állapotának feltér-
képezése volt a cél. A szűrővizs-
gálatokon egy orvos-, egy ápoló-, 
egy mentálhigiénés-, egy szociális 
munkás-, valamint egy bűnmeg-
előzési szakember biztosította a 
szakértői oldalt.  A szűrések során 
kapott információkat összegyűjtik 
és a Bács-Kiskun Megyei Felzár-
kózási Stratégia és a hozzá kapcso-
lódó terv egy részét képezik majd. 
A feltérképezéssel képet lehet kapni 
arról, hogy a megye egyes területei 
milyen fejlesztéseket igényelnek. A 
projekt keretein belül elkészül egy 
szolgáltatási út térkép is, mely fény 
derít arra, hogy egy-egy települé-
sen az alapszolgáltatásokat ki tudja 
elérni. Például hiába van iskola a 
faluban, ha a gyerekek nem tudnak 
mivel bemenni az iskolába, mert 
nincs buszjárat, vagy a szülőknek 
nincs gépkocsijuk. Hiába van bolt 
a faluban, ha nem működik, így 
15 km-rel távolabbra kell eljutni 
az élelmiszerért. A felmérések so-
rán szerzett információk azt a célt 
is szolgálják, hogy a következő 
pályázati ciklusban a települések 
célzottan a szolgáltatási hiányokra 
tudjanak pályázni és a pályázat ki-
írói is ennek megfelelően tudják a 
felhívásokat elkészíteni. 

Az eddigi, komplex felmérések 
alapján az alábbi megoldandó fel-
adatok körvonalazódtak:

• Jelzőrendszer kiépítése min-
den településen, hogy a tanyai la-
kosok bármikor segítséget hívhas-
sanak.

•  Ahol nincs mezőőri szolgálat, 
ott javasolják a felállítását, a közbiz-
tonság javulása érdekében.

• A falugondnoki szolgálat na-
gyon jól végzi a munkáját, de sajnos 
kevesen vannak és nagyon leter-
heltek, így további falugondnokok 
foglalkoztatása szükséges.

• Mivel a tanyasi lakosok java-
részt kerékpárral közlekednek, a 
települések főbb útvonalainak  fel-
újítása célszerű, hogy biztonsággal 
tudjanak azokon közlekedni.

• Kerékpárutak létrehozása te-
lepülések között, hogy a tanyai 
lakosság el tudjon jutni például 
ügyintézés vagy vásárlás céljából a 
szomszédos településre.

• A tanyai lakosok szívesen részt 
vennének mosó- és hűtőgép- csere 
programban, akár tanyafejlesztési 
pályázaton, csak nincs, aki összeál-
lítaná nekik a dokumentációjukat, 
nincs aki információt juttasson el 
hozzájuk.

***
A program a Bács-Kiskun Me-

gyei Önkormányzat EFOP-1.6.3-
17-2017-00002 „A felzárkózás-po-
litikai együttműködések támogatása 
a helyi esélyegyenlőségi programok-
hoz kapcsolódóan Bács-Kiskun me-
gyében” megnevezésű projektje ke-
retében valósul meg.

Bács-Kiskun megyében súlyos és mindennapos problé-
mákkal küzdenek a tanyás térségben lakók, akik nagy-
részt egyedül élő, szűkös anyagi háttérrel rendelkező, 
kiszolgáltatott, idős emberek. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat nemrégen elindított kezdeményezése 
több módon is próbál hathatós segítséget nyújtani nekik.

Segítő kéz a tanyasi lakosságnak

Kecel

MI OTTHONUNK
IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Színnel, szóval
Bács-Kiskun
A művészetek rabja vagy? Szívesen mutatnád be lakóhelyed értékeit 
és szépségeit a saját nézőpontodból? 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „MI OTTHONUNK” pályá-
zata most lehetőséget nyújt arra, hogy térségünk csodáit az irodalom 
és a képzőművészet tükrében szemlélhessük meg.
Meséld el a színek és a szavak varázslatos eszköztárának segítségével, 
hogy milyen szépségek rejtőznek lakóhelyeden!
Írj blogot, esszét, verset vagy készíts festményt arról, hogy miért jó 
Bács-Kiskun megyében élni!

Minden kategóriában az első három helyezett értékes– akár több tíz-
ezer forintos – díjazásban részesülhet. A nyertes munkákat a pályázat 
végén egy kiadványban fogjuk megjelentetni.
Korcsoportok: 10-14 év, 15-18 év, 19 éves kortól felső korhatár nélkül
A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 1.
Fontos, hogy lakóhellyel rendelkezz az alábbi települések valamelyi-
kén: Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank, Móricgát, Jászszent-
lászló, Bugac, Bugacpusztaháza. Kunszentmiklós, Apostag, Duna-
egyháza, Kunadacs, Kunpeszér, Szalkszentmárton, Tass, Tiszakécske, 
Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug.
Bővebb információ: Debreceni Vanda 
debreceni.vanda@bacskiskun.hu; +36 30 225-3316
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Lengyel zászló
a magyar szélben
Idén ünnepli 100. születésnapját Lengyelország, 
mely 1918-ban nyerte vissza államiságát az első világ-
háború lezárultával. A jeles évfordulóra, valamint a 
két ország közötti, világtörténelmi léptékben is párat-
lanul szoros barátságra november 9-én, a Megyeháza 
előtt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is méltón 
megemlékezett.

Ünnepélyes zászlófelvonással adtuk jelét tiszteletünknek és ünne-
peltünk együtt lélekben Lengyelország nemzetével. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Małgorzata Radwan-Vass konzul asszony, a 
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének Politikai-Köz-
gazdasági Osztálya vezetője, aki rövid beszédében rámutatott no-
vember 11. fontosságra, amikor a lengyelek visszaszerezték hazáju-
kat, otthonukat, függetlenségüket. A lengyel zászló magyar földön 
való lobogása a függetlenség és szabadság, valamint az ezeréves len-
gyel-magyar barátság jelképe is egyben. Nemzete nevében köszöne-
tét fejezte ki a megyei önkormányzat gesztusáért és elmondta: „nincs 
még veszve Lengyelország, amíg mi élünk és amíg magyar barátaink 
vannak”.                                      

„Lengyel-magyar két jó barát, 
együtt harcol s issza borát” – ez-
zel az idézettel kezdte ünnepi 
beszédét Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke és ugyancsak 
hangsúlyozta: mióta világ a világ 
a lengyelek mindig közelebb áll-
tak hozzánk, mint más országok 
lakói. Ezt követően a két nemzet 
barátságának főbb mérföldköve-
iről és a történelmi összefonódá-
sokról számolt be a megyei elnök 
a hallgatóságnak. Az ünnepélyes 
ceremóniát a piros-fehér  lobogó 
lengyel Himnusz hangjaira való 
felvonása zárta.

Megyénk történelmi 
útjain barangolva számos 
érdekes eseményt talál-
hatunk. A megyerendezés 
előtti időszakból szemez-
getve rábukkantunk egy 
falura, mely igen sajátos 
földrajzi adottságokkal 
rendelkezik. 

A kanyargó régi Duna 
három oldalról vette kö-
rül Bogyiszlót, mely te-
lepülés a XVIII. század 
elején tűnt fel nagy és 
gazdag faluként. Akko-
riban a területet kisebb 
lankák tagolták, amelyet 
a Duna hordalékával épí-
tett, így áradásakor szinte 
az egész táj víz alatt állt. 
Ebből a sajátos földrajzi 
helyzetből adódóan ál-
landó települések csak 
a kisebb magaslatokon 
létesültek. A fontos útvo-
nalaktól távol elhelyezke-
dő település a történelem 
és a természet viharaitól 
védve volt, ám 1380 körül 
a Duna megváltoztatta 
folyását. Ez akkoriban je-
lentős változást jelentett: 

a széles folyam helyén egy vízfo-
lyás, majd később egy tó maradt.

Bogyiszló a Duna szabályozása-
kor 1854-ben került a Dunántúlra, 
addig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyéhez tartozott. Mindezek után 
a falu egy, a külvilágtól elzárt szi-
getté vált. Az emberek csak ladik-
kal vagy komppal tudták elhagyni 
a települést, mivel sem kiépített 
útja, sem hídja nem volt - utóbbi 
csak 1938-ban készült el. A falu 
vezetősége kérvényezte Tolna me-
gyéhez történő csatlakozását, amit 
a Belügyminisztérium elfogadott 
és arról 1930. szeptember 23-án 
kelt levelében értesítette a várme-
gyéket, majd 1931. január 1-jével 
e lcsatol-
ták tény-
l e g e s e n 
Bács-Kis-
kun me-
gyétől.

Az elcsatolt település…
„A dunafalvi gyerekek jövő-
jéért is szavaztak vasárnap 
a polgárok.” – olvasható egy 
1996-ban megjelent újság-
cikkben, mely arról a nép-
szavazásról számol be, hogy 
Dunafalva marad-e Baranya 
megyében, vagy Bács-Kiskun 
megyéhez csatlakozik. 

Az előzetes egyeztetések alapján a 

lakosság véleménye igen csak megosz-
lott, főként a vállalkozók voltak azok, 
akik kétkedve fogadták a helyzetet. 
Többek között azért, mert féltették a 

már kiépített kapcsolatrend-
szerüket és sokallták a leendő 
megyeszékhely távolságát is.

A népszavazás izgalma-
san alakult, mivel délután 
még nem volt meg a szüksé-
ges szavazatmennyiség, ezért 
a választási bizottság este hét 
óráig hosszabbította meg a 
szavazóhelyiségek nyitva tar-
tását. Végül a lakosok zöme 
(439 polgár) adta le voksát a 
megyénkhez való csatlakozás 
mellett és igen csekély volt 
azok száma, akik nemmel 
szavaztak (49 polgár). Elmer 
István, az akkori polgármes-
ter úgy összegezte a község 
döntését, hogy a csatlakozás 
jövőt ad a falunak és így az 
elöregedés miatt nem kell 
attól tartani, hogy Dunafal-
va lekerül a térképekről. A 
választás másnapján a falu a 
szokott életét élte, de a közin-
tézményekben és az üzletekben tovább 
folyt a vita a döntés helyességéről. A 
legtöbben megnyugvással vették tudo-
másul a lakosság 
többségének aka-
ratát. Így került 
hát Dunafalva 
1996. január else-
jével térségünk-
höz.

…és a megyénkhez csatolt
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Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke és Magosi György Dunafalva polgármes-

tere a dunafalvi bekötőút átadásán.

Bogyiszló és a Duna holtág

A hatalmas gázkitörés 23 napig tar-
totta rettegésben a térséget és ezzel 
ország-világ figyelmét vonta magá-
ra és az álmos kis falura, Zsanára. A 
heroikus küzdelemben közel félezer 
ember - köztük szakemberek, tűzol-
tók, és a katonaság - vett részt.

A katasztrófahelyzetben órán-
ként 2800 liter vízzel és egyéb tűzoltó 
anyagokkal  próbálták megfékezni a 
tüzet, illetve hűtötték a kút környeze-
tét az azbesztruhába öltözött lánglo-
vagok. A rendkívüli mozgósításba 
bevonták a környéken állomásozó 
orosz laktanya eszközeit is, amely kö-
zül az egyik éles lövedékkel lőtte le a 
megroncsolódott kitörésgátlót, más 
néven karácsonyfát. 

Visnyei Miklós, Zsana pol-
gármestere így emlékszik vissza a 
történtekre: „13 éves voltam akkor, 
gyermekként természetesen nagy lát-
ványosság volt, óriási érdeklődés övez-
te a katasztrófát. Többször mentem én 
is az érdeklődő tömeggel. A hatalmas 
zaj máig cseng a fülemben.” 

Dübörgött a föld és lángcsó-
va több tíz kilométerre is látványos 
fényjátékot nyújtott az éjszakában. A 
korabeli tévéstábok, tudósítók ellep-
ték a környéket és közel egy hónapra 
a vezető hírré vált Zsana a napilapok-
ban, híradókban. A környéket lezár-
ták, csak speciális engedéllyel lehetett 

megközelíteni a gigászi lángoszlopot. 
Végül a siker kulcsát a turbó reak-
tív oltóberendezés jelentette, amely 
lényege, hogy egy orosz harckocsi 
tetejére két MiG-21-es vadászgép 
hajtóművét szerelték fel, amivel el 
tudták „fújni” a tomboló tüzet.  A 
magyar mérnökök által tervezett be-
rendezés később „Big Wind”néven 
vált ismertté és az öbölháború után 
fontos feladatot teljesített Kuvaitban, 
ahol számos olajkút elfojtásában vett 
részt.  

Végül  közel egy hónapos küz-
delem után sikerült megszelídíte-
ni a kutat, el tudták rajta helyezni a 
kitörésgátlót, így kezelhetővé vált a 
gáz nyomása és Zsana, valamint a 
környező tanyavilág lakossága nyu-
godtan hajthatta álomra a fejét. A 
negyven éve történt eset beivódott a 
helyi történetmesélők emlékezetébe 
és része lett a helyi folklórnak. 

A rendkívüli esemény híressé 
tette Zsanát és a mai napig meghatá-
rozó a földgáz a település életében. A 
„megrendszabályozott” É-2-es szá-
mú kút közelében található hazánk 
egyik legnagyobb földalatti, stratégiai 
gáztározója, amely komoly bevételt, 
valamint fejlődést, lehetőséget bizto-
sít a kis településnek.

Még sokak emlékében él elevenen Zsana és környékén az 1979. január 24. dátum, 
amikor hatalmas morajra és nappali fényre ébredtek egy csípős januári hajnalon. A 
két kilométer mélységből őrült erővel feltörő földgáz kigyulladt és több emelet magas-
ságú lángoszloppal fáklyaként világította be a községet és a tanyavilágot. Az Észak 
2-es számú kútnál, közel egy hónapos küzdelem vette kezdetét, melynek során a 
tűzoltók és  kőolaj és földgázbányászati vállalat szakemberei küzdöttek a természet 
nyers ereje ellen.

Negyven éve volt a gázkitörés Zsana
Kecskemét
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A versenyre Bács-Kiskun megye 
valamennyi iskolája csapatokat 
állíthatott két kategóriában:
1. kategória: általános iskola felső 
tagozat (5-8. osztály)
2. kategória: középiskola (9-12. 
osztály).

A két kategóriába több mint 
20 csapat jelentkezett. Baja, Nyár-
lőrinc, Kiskunhalas, Kecskemét, 
Kunadacs, Jászszentlászló, Fülöp-
szállás, Érsekcsanád, Lajosmizse, 
Géderlak, Bácsalmás, Csátalja, 
Császártöltés, Soltszentimre, Ti-
szaalpár, Kunpeszér, Pálmonos-
tora, Kiskunmajsa, Csólyospálos, 
Petőfiszállás általános- és közép-
iskoláinak csapatai mérettetnek 
meg az első fordulóban, melyet 
követően a továbbjutók személye-
sen mérik össze tudásukat, kreati-
vitásukat és csapatjátékukat.

Az 1. fordulóban a megyei 
nemzeti értékekhez kapcsolódó 
kvízkérdésekre kell válaszolni a 
versenyzőknek, illetve a honlapon 
fellelhető űrlap kitöltésével egy 
olyan, Bács-Kiskun megyében 

található, vagy megyei kötődésű 
értékre kell javaslatot tenniük, 
amelynek helye lenne egy adott 
település értéktárában.

A 2. fordulóba továbbjutott 
maximum 5-5 csapatot és felké-
szítő tanáraikat a megyei döntőre 
személyesen várjuk. A versenyen 
a csapat 4 tagja versenyez, a többi 
csapattag a helyszínen szurkoló-
ként vehet részt.

A döntőbe jutó csapatok érté-
kes díjakban részesülnek, illetve a 
kategória győztesek képviselhetik 
Bács-Kiskun megyét az országos 
döntőben.

A verseny megszervezését a 
Földművelésügyi Minisztérium 
által meghirdetett „A nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűj-
tésének, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatása” című 
felhívásra benyújtott nyertes pá-
lyázat teszi lehetővé.

Értékőrzők 
Bács-Kiskunban

ABács-Kiskun Megyei Önkormányzat versenyt szer-
vez a megye azon fiataljai számára, akiknek fontos az 
otthonuk, az ősök hagyományai és akik nem restek az 
értékek őrzésében élen járni. 

A többi Magyarországon ho-
nos földikutyához hasonlóan a 
délvidéki földikutya is arasznyi 
hosszúságú állat. Teste hosszúkás, 
hengeres, a hátsó végén lekerekí-
tett, végtagjai rövidek. Farka alig 
észrevehető, fülkagylója hiányzik, 
mindössze egy bőrredővé redu-
kálódott. Szemnyílása nincsen, a 
szemeit bőr és szőr takarja. Tal-
pain bőrkeményedések segítik az 
ásást és a talaj kotrását. Bundája 
lágy és tömött. Uralkodó színe a 
hamu-, vagy palaszürke, mely a 
tarkón, a háton, a test oldalán és a 
végtagok külső felszínén rozsdás 
árnyalatú lehet. Jellemző bélyege 
az orról a fej két oldalán hátrafe-
lé húzódó, erősebb szőrökből álló 
él, ami a fej lapítottságát még in-
kább kihangsúlyozza. Metszőfo-

gai rendkívül nagyok, és íveltek, 
segítségükkel ássa ki járatait. A ki-
ásott talajt lapos, ék alakú fejével 
tolja maga előtt a járataiban.

A földikutya, ahogyan neve is 
mutatja, a föld alatt él, és onnan 
nem szívesen jön elő. Leginkább 
a nyomaiból lehet következtetni 
jelenlétére, vagyis a vakondtúrás-
hoz hasonló földhalmokból, me-
lyek egymástól 1,5-2 méter távol-
ságra helyezkednek el.

Növények gyökereivel és hagy-
máival táplálkozik az állatka, így 
egy ideig kártevőként tartották 
számon, mára azonban fordult 
a kocka. A szakemberek ma már 
sokkal inkább ökológia fontossá-
gát emelik ki, hiszen azzal, hogy 
több méter mélységben átforgatja 
a talajt, talajjavító tevékenységet 
végez.

2017. február 28-ai rendeleté-
vel Fazekas Sándor, volt földmű-
velésügyi miniszter védetté nyil-
vánította a délvidéki földikutya 
élőhelyét, és április 6-án - a terü-
let határát jelző tájékoztató-táb-
la kihelyezésével - hivatalosan 
is természetvédelmi terület lett 
a bajai földikutya-rezervátum. 
A bajai helyszín jelentőségét az 
adja, hogy jelen pillanatban ez a 
világ egyetlen olyan védett terü-
lete, amit kifejezetten a délvidéki 
földikutya-faj megmentésére és 
védelmére hoztak létre. Termé-
szetvédelmi értéke 1 millió forint 
egyedenként.

2018-ban a kihalás szélére ke-
rült földikutyát választották az év 
emlősének, plüssjátékra emlékez-
tető külseje miatt csak „kitömött 
zokninak” becézik a biológusok.

A délvidéki földiku-
tya kritikusan veszé-
lyeztetett rágcsáló, a 
Kárpát-medence benn-
szülött állatfaja, mely 
Magyarországon és a 
szerbiai Vajdaságon kí-
vül sehol a világon nem 
fordul elő. A Földön élő 
délvidéki földikutyák 
kétharmada Magyar-
országon, Bács-Kiskun 
megyében él. A legtöbb 
Baja közelében, mely a 
faj legnagyobb összefüg-
gő élőhelye. 2 millió év-
vel ezelőtt, már jóval az 
ember megjelenése előtt 
itt túrta alagútrend-
szereit, most pedig az a 
veszély fenyegeti, hogy 
az emberi tevékenység 
fogja kipusztítani.

Kitömött zokni

Mivel a csettegők a rendelkezésre 
álló kiselejtezett alkatrészekből 
épültek - eltekintve a sorozatban 
gyártottaktól -, külső megjelené-
sükben és műszaki tartalmukban 
egymástól igen eltérőek lehettek.

A klasszikus csettegők egyedi 
jellegzetessége a szőlősorok szé-
lességéhez igazított nyomtáv, a 
Bács-Kiskun Megye ezen részére 
jellemző homoktalajon való ha-
ladáshoz elengedhetetlen összke-

rék hajtás, a nyitott rakfelület,  a 
vezetőfülke nélküli két személyes 
kivitel, az univerzális felhasznál-
hatóság.

A csettegő készítés kiinduló 
pontja mindenképpen Soltvad-
kert, majd később a gyártásba 
bekapcsolódott a térség (Kecel, 
Kiskőrös és a környező falvak) is. 
Mivel a kifejlesztett jármű ezen 
talajadottságokhoz és felhaszná-
lási igényekhez kiváló értékte-

remtő képességekkel bírt, gyor-
san elterjedt a megye középső és 
déli részein, valamint Csongrád 
megye egyes mezőgazdasági te-
rületein is.

Az első csettegőt 1964-ben Le-
hoczki Ferenc géplakatos tervez-
te és építtette meg, a legtöbbet vi-
szont minden bizonnyal Kőszegi 
László kisiparos gyártotta. 

Természetesen mindnek meg-

volt a maga különlegessége, mi-
nőségi garanciája, így a Lehocz-
ki-féle járműveknél például a 
motor alá szerelt hangtompító, 
az eredeti fordulatszám szabá-
lyozó megtartása és még sok más 
„trükk”.

A Kőszegi-féle műhelyben a 
'70-es évek elejétől havonta 4 ké-
szült el, azaz összesen mintegy 
350 darab. Ez tekinthető a térség 

„klasszikus csettegőjének”, hiszen 
ma is ebből pöfög a legtöbb pél-
dány az utakon.  A jármű gyártása 
kihívás volt mindig, hiszen min-
denki egy kicsit jobb csettegőt 
szeretett volna gyártani, mint a 
többi kisiparos, sőt: sokkal jobbat!

A csettegő - mely az őt hajtó 
motor jellegzetes „csettegő” hang-
járól kapta a nevét - különleges je-
lenség az utakon.

Csettegő
A csettegő, mint mezőgazdasági munkagép a Solt-
vadkert-Kecel-Kiskőrös térségben élő emberek lele-
ményességének és élni akarásának köszönhető kiemel-
kedő műszaki alkotás. Technikájával igazodott ennek 
a térségnek a területi adottságaihoz, illetve a rendel-
kezésre álló, beszerezhető főegységeket kiegészítve a 
saját tervezésű és kivitelezésű alkatrészekből született. 
Hosszú időre meghatározta a tájegység fejlődését.
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Tősgyökeres kecskemétiként itt ta-
nult, a Katona József Gimnázium-
ban érettségizett, majd a Kertészeti 
Főiskola élelmiszer-technológia 
szakára járt, melyet levelező tago-
zaton, munka mellett végzett el. 
Későbbi vezetői ismereteit a Kecs-
keméti Konzervgyárban alapozta 
meg. Az itt szerzett tapasztalatokat 
és tudást kamatoztatta az Univer 
hetényegyházi konzervüzemének 
vezető helyetteseként, később pe-
dig az Univer elnökeként. Amikor 
35 évvel ezelőtt megbízatást kapott 
egy akkoriban gyenge hatékonysá-

gú vállalat vezetésére - amely már 
abban az időben is a vidéki lakosság 
ellátásáról gondoskodott–, tudta: 
ha áttörő sikereket szeretne elérni, 
akkor a cég jövője érdekében egy 
teljesen új vezetői attitűdre és irá-
nyításra lesz szüksége.

A munkába vetett hitének kö-
szönhetően az elsők között ismerte 
fel annak jelentőségét, hogy a hosz-
szú távú fejlődéshez elengedhe-
tetlen a modernizáció. E szellemi-
ségben már az 1990-es évek elején 
érkeztek az Univerhez amerikai 
szakemberek, akik segítségével – 

akkoriban úttörő módon – ke-
rült sor többek között a vonalkód 
rendszer bevezetésére, a polcképek 
kialakítására és az összetartozó ter-
mékek csoportosítására is. Már ak-
kor úgy gondolta, hogy a jövő útja 
a szakmai színvonal emelésében és 
a jól képezett munkaerő számának 
növelésében rejlik. A kezdetektől 
fogva igyekezett olyan munkakö-
rülményeket és légkört teremteni, 
mely az innovációra és a közösség 
hatékonyságára épül.

A cég évről évre gyarapodott, 
végül elérkezett oda, hogy 100%-
ban magyar tulajdonú részvény-
társasággá vált. Napjainkra 1300 
munkavállalóval működik, továbbá 
több, mint 500 magáncsalád termeli 
és biztosítja számukra az előállítás-
hoz szükséges alapanyagokat. Szar-
ka Balázs úgy gondolja, hogy bár 
a kitüntetés, melyet a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés tagjai neki ítéltek 
alapvetően az ő személyének szól, 
mégis a mögötte álló közösségé az 

igazi érdem. Csapatmunkában gon-
dolkodik, hiszen erejük összponto-
sításával tudtak igazán szép ered-
ményeket elérni.

A cég kiválóan tud reagálni a mai 
gyors piaci változásokra, mindezek 
mellett pedig az állandóságra törek-
szik, hiszen többek között a Piros 
Arany és a gulyáskrém is évtizedek 
óta őrzi azt az ízvilágot, melyet oly-
annyira ismerünk és szeretünk.

Szarka Balázs vezetői tevékeny-
sége során felismerte, hogy a fejlő-
dés egyik alappillére a munkatársa-
iba vetett hit, a kitartás, a dolgozók 
támogatása és az új iránti fogékony-
ság.

„Úgy gondolom, hogy a min-
dennapi munkánk során, csak úgy 
tudunk teljesíteni, ha odafigyelnek 
ránk. Ahogy telik az idő, egyre na-
gyobb szükség van arra, hogy gon-
doskodás és szeretet legyen az ember 
körül. A munkahelyen pedig közös-
ségi összefogás. Akik feladják, azok 
nem lesznek győztesek. Mi nem ad-

tuk fel, és szeretnénk becsülettel to-
vább végezni a munkánkat”- zárta 
szavait Szarka Balázs beszédében, a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat ünnepi közgyűlésén. 

Az idei évben a vállalat vezetője 
abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy három évfordulót is ünnepel-
het: az Univer cégcsoport idén ok-
tóber 8-án volt 70 éves, az Univer 
vezetésére pedig 1983. október else-
jén kapott megbízatást, és augusztus 
8-án töltötte a 80. életévét.

A valódi siker mögött mindig csapatmunka áll
A „BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJAT”az idei évben 
Szarka Balázsnak, az Univer cégcsoport vezérigazgató-
jának ítélte oda a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése. A vállalat az évtizedek során számos sikert 
zsebelt be. Szinte hihetetlen, de Magyarországon akadt 
olyan év, amikor több Piros Arany fogyott, mint fogkrém - 
mely kiválóan példázza eredményeiket. A cégvezető tevé-
kenységének főbb állomásait mutatjuk be megfűszerezve 
mindazzal a szellemiséggel, melyet ő maga képvisel.

A „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖ-
ZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ” 
birtokosa, mely egy igazán pozitív 
visszacsatolás tevékenységének 
értékeire. Mit jelent Önnek ez az 
elismerés?
Feczák László: Papként nagy meg-
becsülésnek tartom és igazán jóleső 
érzés, hogy ilyen magas szinten fi-
gyelemmel kísérik az életünket, a 
munkánkat. Ugyanakkor hatalmas 
felelősség, hogy a későbbiekben ér-
demtelenné ne váljak a kitüntetés 
viselésére.
Hosszú évek óta tevékenykedik 
papként. Miként választotta ezt a 
pályát?
F.L.: 1966-ban Nyíregyházán szü-
lettem. Gyermekkorom jelentős 
részét Máriapócson éltem. Szüleim 
mélyen hívő emberek, akik soha-
sem hagyták volna el a vasárnapi 
vagy az ünnepi Szent Liturgiát. Ki-
csi gyermekkoromtól ott voltam 
a máriapócsi kegytemplomban. 
Mondhatnám úgy is, hogy ott nőt-
tem fel a Szűzanya palástja alatt. 
Ahogy lehetett már ministráltam. 
Harmadikos voltam, amikor édes-
apám munkahelyváltása miatt az 
egész családom Nyíregyházára köl-
tözött. Az általános iskolai tanulmá-
nyaimat követően felvettek az ak-
kor még Ipari Szakközépiskolaként 
működő, most Bánki Donát Ipari 
Szakközépiskolába. Az érettségit 
követően felvételt nyertem a Nyír-
egyházi Mezőgazdasági Főiskola 
Gépészmérnöki Karára és a Szent 
Atanáz  Görögkatolikus Hittudo-
mányi Főiskolára is. Végül a papi 
hivatás felé húzott erőseben a szí-

vem és 1986-ban megkezdtem a ta-
nulmányaimat a nyíregyházi Szent 
Atanáz Hittudományi Főiskolán. 
1991-ben kaptam meg a teológus 
diplomámat és Szent II. János Pál 
pápa látogatása előtt július 21-én 
szentelt görögkatolikus áldozópap-
pá dr. Keresztes Szilárd megyéspüs-
pök Máriapócson. 
Sikerült egy olyan közösséget ki-
alakítania, mely napjainkra több 
száz főt számlál. Hogyan zajlott ez 
a folyamat?
F.L.: 2008-ban alakult meg a Kecs-
keméti Görögkatolikus Szervező-
lelkészség a Bács-Kiskun megyében 
élő hívők jobb lelkipásztori ellátása 
érdekében. Ekkor még 15-20-an 
voltunk a szertartásokon, most 50-
100 fő között járnak rendszeresen a 
vasárnapi és ünnepi szentmisékre. 
Természetesen a közösség ennél 
jóval nagyobb. Szépen működik a 
Szent Szofia nyugdíjasklubunk, a 
Sztudita Szent Teodor énekkarunk, 
de a nők és a férfiak bibliaklubja is 
sok embert vonz, ugyanúgy a csa-
ládosok és a fiatalok közössége is. 
Nagy lendületet adott a közösség 
fejlődésének, hogy 2015 karácso-
nyára megkaptuk a Zimay utca 4. 
szám alatt lévő ingatlant, ahol kiala-
kíthattuk a kápolnánkat és közössé-
gi házunkat. 
A számtalan tevékeny év tapasz-
talatai alapján: Ön szerint mi egy 
közösség igazi mozgatórugója?
F.L.: A legfontosabb a szeretet! Le-
het, hogy olyan semmitmondónak 
tűnik ez a szó a mai kor emberé-
nek, pedig szeretet nélkül nem lehet 
semmit sem építeni, különösen em-

beri kapcsolatokat nem. Nincs ba-
rátság, házasság, nincs igazi család, 
nincs összetartó közösség szeretet 
nélkül.

A másik pillér az összefogás. 
Nagy köszönettel tartozom a csa-
ládomnak, feleségemnek és a gyer-
mekeimnek, hiszen egyedül nem 
lettem volna képes a főpásztor által 
rám bízott feladat megvalósítására. 
Ugyancsak köszönet jár azoknak 
a görög katolikus híveknek, akik a 
kezdettől erőt, energiát nem kímél-
ve és anyagi áldozatot is hozva rak-
ták le közösségünk alapjait és építik 
folyamatos munkával és áldozattal. 
A harmadik - a legerősebb pillér - az 
Isten gondviselő szeretete. Gondvi-
selésének köszönhetően rövid idő 
alatt minden a helyére került.
Mindig igyekszik a lehető legna-
gyobb lendülettel és odaadással 
végezni a munkáját. Ebből adó-
dóan tele van tervekkel. Jelenleg 
mik a megvalósítani kívánt céljai?
F.L.: Arra törekszem, hogy minél 
több településen megjelenjek, ahol 
görög katolikusok élnek, hogy ott 
is szerveződhessenek közösségek, 
akik őrzik, ápolják és utódjaiknak 
is továbbadják lelki kincseiket és 
örökségüket. Mert nagy erőket kell 
mozgósítani ahhoz, hogy a születési 
helyüktől elszakadt görög katoliku-
sok ne széledjenek szét a szórvány 
területeken. Ez a jövő kihívása.  

Mit jelent az Ön számára ez a díj?
Bolvári János: Váratlanul ért. Nem 
gondoltam, hogy Istenen kívül más 
is figyeli a munkálkodásomat. Kö-
szönöm nekik figyelmességüket és 
javaslatukat, mellyel engem terjesz-
tettek fel e kitüntetésre.
Idén 25 éve, hogy pappá szentel-
ték. Hogyan döntött ez a hivatás 
mellett?
B.J.: A hivatás mindig Isten aján-
déka. Testnevelés-földrajz szakos 
tanár szeretettem volna lenni, de 
Isten középiskolás koromban egy 
szentgyónás után meghívott az Ő 
szolgálatára. A hívás egyre erősebb 
és biztosabb lett, így a középiskolát 
befejezve jelentkeztem - az akkor 
még - Kalocsai Főegyházmegyébe.
Milyen értékek vezérlik élete so-
rán? 
B.J.: Legjobban azt hiszem, a papi 
jelmondatom foglalja össze: „Föl-
emelem az üdvösség kelyhét, és se-
gítségül hívom az Úr nevét.” Sok-
szor kevés az emberi együttérzés, 
szükség van az Isten vigasztalására 
is. Papként ezt kérem az emberek 
számára a szentmisében és a szent-
ségekben is.
Miben rejlik a mélykúti római ka-
tolikus plébánia népszerűsége a 
fiatalok körében?
B.J.: A fiatalok mindig szeretnének 
valahová vagy valakihez tartozni. 
Kell nekik egy biztos pont, így a 
mélykúti plébánián ezt próbáljuk 
megadni számukra.
Számtalan eredmény és fejlesztés 
fűződik a nevéhez, melyik áll leg-
közelebb a szívéhez? Melyikre a 
legbüszkébb?
B.J.: A Szent Joachim templom 250 

éves templomszentelési évforduló-
jára folyamatosan megújult és meg-
szépült a templom, templompark. 
A mélykúti egyházközség tagjai, a 
város lakói önzetlen és áldozatos 
anyagi és sokszor kétkezi segítségé-
vel sikerült ezt elérni. Kérdésre vá-
laszolva: az emberek összefogására 
vagyok a büszke.
Mi a Mélykúton eltöltött idejének 
legfontosabb hozadéka?
B.J.: Talán az, hogy az emberek kez-
dik megérteni, hogy Isten nemcsak a 
templomban található meg, hanem 
jelen van a mindennapi életünkben 
is. 
Számba vette már az idáig vezető 
utat?

B.J.: Igen, az ember számadást tart, 
kiemelten az elmúlt 25 évről! Az, 
hogy itt vagyok és itt tartok, nem 
az én érdemem. Istentől kaptam 
segítséget! A mai világban sokan 
önmagukban, képességeikben és 
az anyagiakban bíznak és elfelejtik, 
hogy minden, amink van, és amik 
vagyunk - Isten ajándéka!
Milyen céljai, távlati tervei van-
nak?
B.J.: Gyakran szoktuk mondani: 
Ember tervez, Isten végez! Igyek-
szem továbbra is felfedezni Isten 
tervét a saját életemben.

Már fiatal korától kezdődően a benne rejlő hivatástudattal 
és hittel nap, mint nap arra törekszik, hogy a görög katoli-
kus értékeket életben tartsa és megőrizze. Igyekszik szere-
tetben, összefogásban és Isten gondviselésében közösségi 
élményt nyújtani az arra fogékonyaknak. Feczák László-
val beszélgettünk, akit a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
idén a közösségekért tett munkájáért díjazott.

Az emberi kapcsolatok az égiek áldásában
Bolvári János, érseki tanácsos, kerületi esperes, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés 2018. október 19. napján rendezett ünne-
pi közgyűlésén vehette át Bács-Kiskun Megye Ifjúságának 
Neveléséért Díját többek között a fiatalokkal való törődése és 
foglalkozása, közösségszervezése, valamint a mélykúti Szent 
Joachim templom felújítása során végzett munkája eredménye-
képpen. 

Istentől kapott segítséget
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PROGRAMAJÁNLÓ
Január 19. 
 „A puszta 
télen” – Bu-
gac
A téli puszta 
n y u g a l m a 
igazi gyó-
gyír a mai rohanó világ zaklatott 
embere számára.
Találkozó: 9:00-kor Bugacon, a 
Karikás Csárda előtt.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák 
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 
Ft.
Információ, jelentkezés: Lucza 
Márk,  +36-30/288-6223, lucza@
knp.hu

Január 26. 
Téli vendégeink- Réce-lesen a 
hartai Duna-parton 
A túra során a Dunán áttelelő ten-
geri récék látványában gyönyör-
ködhetünk, és megfigyelhetjük az 
ártéri erdők jellegzetes madarait. 
Találkozó: 9:00-kor Hartán, a 
művelődési ház udvarán.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák 
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 
Ft.
Információ, jelentkezés: Kovács 
Sándor, +36-30/983-7701, kova-
css@knp.hu

Március 2.
Vadvirág túra - Csillagvirág túra 

Március elején a mesebeli látványt 
nyújtó hóvirágmezőkben már fel-
fedezhetjük az ibolya és a tavaszi 
csillagvirág ragyogó kékes-lilás 
virágait is.
Találkozó: 10:00-kor Hartán, a 
művelődési ház udvarán.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák 
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft.
Információ, jelentkezés: Kovács 
Sándor, +36 30/983-7701

Március 9. 
Egyhajúvirág túra a Csodaréten
Kora tavasztól őszig egymást vált-
ják a szebbnél szebb virágcsodák, 
melyek folyamatosan virágpom-
pába borítják a rétet. A terület 
egyik legjelentősebb növénytani 
értéke az egyhajúvirág.
Találkozó: 10:30-kor Ásotthalom 
szélén, a Gárgyán-erdő mellett 
található „Ásotthalom erdei pihe-
nő” nevű buszmegállóban.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák 
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft.
Információ, jelentkezés: Krnács 
György, +36-30/4458-29

Récék, bukók és búvárok
A Dunára általában október-no-
vember tájékán érkeznek meg az 
első kerceréce csapatok. A közepes 
méretű, tömzsi alakú bukórécét 
könnyű felismerni a laikus termé-
szetjáróknak is, mert repülés köz-
ben fütyülő hangot ad a szárnyuk. 
A fekete-fehér hímek fekete feje 
zöldes csillogású, a csőrtövüknél 
fehér folt virít, a tojóké barna és 

testük is barnásszürke.  Ahogy hi-
degszik az idő, megjönnek északról 
a nagy bukók, a kis bukók, a sarki- 
és az északi búvárok. Ez utóbbiak 
is könnyen megkülönböztethetők 
a mi récéinktől, mivel testük mé-
lyen merül a vízbe, csőrük hegyes, 
erős és árszerű, repülés közben pú-
posnak tűnnek. Érkeznek továbbá 
a fekete, a füstös, a hegyi vagy ép-
pen a kecses jeges récék is. E fajok 

felismeréséhez távcső, spektív vagy 
szakember szükséges, mert a kezdő 
madarászoknak nem könnyű őket 
nagy távolságról beazonosítani. 
Ki látott már buta libát?
Természetesen a nálunk telelő vad-
ludakról sem feledkezhetünk meg, 
mert azok száma időnként még 
a 20-25 ezret is meghaladja. Ők 
Észak-Európából és Oroszország-
ból a tajgáról, tundráról érkeznek 
hozzánk. A csapatok tömegét fő-
ként a nagy lilikek adják. Időnként 
szemünk elé kerülhet a ritka, foko-
zottan védett vörösnyakú lúd, vagy 
a kis lilik, az apáca lúd és az örvös 
lúd is. Meglehetősen degradáló a 
ludakra a „buta liba” mondás. Va-
lójában egyáltalán nem buták, ezt 
legjobban a vadászok tudják, mert 
vadlibát lőni nem könnyű dolog. 
Magyarországon csak a nagy lilik, 
a vetési lúd és a nyári lúd vadász-
ható, a többi lúdfaj védett. Nappal a 
gyepeken, vetéseken táplálkoznak, 
éjszakázni viszont mindig a védel-
met nyújtó vizekre szállnak: szikes 
tavainkra (a Kiskunsági Nemze-
ti Parkban ilyen a Kelemen-szék, 

Zab-szék, Böddi-szék, Bába-szék) 
vagy halastavakra és a folyókra (pl. 
Duna).
A fenyőrigó és a többiek
Látványos jelenség, amikor a fe-
nyőrigók több ezres csapatai el-
lepik a városokat, falvakat, mező-
ket és egyéb füves területeket. A 
fekete rigó nagyságú madarak háta 
szürkésbarna, hasi oldala piszkos-
fehér fekete pettyezéssel, melle és 
torka rozsdás sárga árnyalatú fe-
kete mintázattal. Jellegzetes „sak-
sak-sak” hangjukról könnyen fel-
ismerhetők. Elsősorban különféle 
bogyótermésekkel táplálkoznak. 
A szikes pusztákon, legelőkön téli 
vendégünk a kékes rétihéja. Az 
egerészölyvtől karcsúbb madár to-
jója barnás színezetű, a hím szür-
késkék. 

Szintén a szikesekre jellemző, 
a hósármány, amely erdei pinty 
nagyságú madár. Zömében feke-
te-fehér színű, de télen a hímek 
feketés részei rozsdás sárga színt 
öltenek a háton, mellen, és pofa ol-
dalon. Időnként csapatosan, más-
kor magányosan figyelhető meg. 
 Kovács Sándor
 természetvédelmi őr
 Kiskunsági Nemzeti Park 
 Igazgatóság

Téli vakációzók a Kiskunságban
Augusztus vége felé megkezdődik a madarak vonulá-
sa. Nálunk költő madaraink egy része az ősz folyamán 
„szedi a sátorfáját” és délre költözik. Persze, nem azért, 
mert fáznak, hanem mert jön a hideg, a fagy, a hó és 
nem találnak táplálékot. Az elvonuló madarak helyett 
azonban jönnek mások északról és a telet itt nálunk, a 
Kárpát-medencében töltik. 

Mikor „fertőződött” meg a fotó-
zással?
Daróczi Csaba: 1992-ben „téved-
tem be” egy szegedi természetfotó 
kiállításra, mely akkora hatással 
volt rám, hogy akkor ott rögtön 
eldőlt: én is természetfotós szeret-
nék lenni. Ezután ma napig is tartó 
tanulás és spórolás kezdődött, hogy 
megismerjem a szakma fogásait, és 
be tudjam szerezni a szükséges fel-
szerelést. Természetesen fotográfus 
képzettségem is van, de pedagógus-
ként végeztem a szegedi főiskolán.
Van-e példaképe?
D.Cs.: Úgy fogalmaznék, hogy van-
nak fotográfusok, akiknek tetszik a 
stílusa, de én mindig a magam útját 
szerettem volna járni, és új látás-
módot, technikákat kialakítani.
Ön természetfotósként vált elis-

mertté, van más kedvenc területe 
is?
D.Cs.: Igen, a természetfotózás az 
igazi szerelem, de minden téma 
érdekel, amiből jó képet tudok ké-
szíteni és élvezem a fotózását. Mára 
a képalkotás más területeire is el-
kalandoztam, a diaporámák, azaz 
zenére szinkronizált képvetítések 
készítése az egyik kedvencemmé 
vált. Szeretem a kihívásokat, mert 
ezek viszik előre az embert.
Mitől jó egy fotó? 
D.Cs.: Én mindig 3 kritérium meg-
létét nézem egy fotónál: új ötletet 
mutat-e be, megismételhetetlen-e a 
jelenet, és ha ez a kettő megvan, ak-
kor esztétikailag is kifogástalan-e.
Mennyi múlik a technikán?
D.Cs.: Vannak témák, melyek 
igénylik a magas szintű technika 

alkalmazását, mely - el kell ismer-
ni - kitágítja a lehetőségeket. A leg-
több téma azonban a legegyszerűbb 
technikával is megvalósítható, ha 
megfelelő látásmóddal és kreativi-
tással rendelkezik az ember.
Van kedvenc képe?
D.Cs.: Nagyon nehéz erre válaszol-
ni. Sok szeretett képem van, mely 
az idő múlásával természetesen 
változik, van azonban néhány kép, 
mely túléli az éveket. Talán ezek az 
igazi kedvencek. Természetesen ne-
kem is van néhány ilyen.
Mi az ars poeticája, ha fotózik?
D.Cs.: Véleményem szerint egy ter-
mészetfotósnak az a feladata, hogy 
bemutassa környeztetünk termé-
szeti értékeit. Ha ezzel tetszést arat, 
ösztönzi az embereket a természet  
mélyebb megismerésére, mely azt 
eredményezi, hogy megszeretik és 
vélhetően jobban is vigyáznak rá. 
Számtalan elismeréssel díjazták 
eddig munkáját, melyikre a leg-
büszkébb?
D.Cs.: 150 és 200 között van az 
itthon és külföldön elnyert díjaim 
száma, s mindre büszke vagyok. 

Szinte minden rangos nemzetkö-
zi pályázaton voltam már díjazott, 
itthon háromszor is elnyertem az 
Év természetfotósa kitüntetést. A 
Nemzetközi Fotóművész Szövetség 
(FIAP) bronz diplomájával rendel-
kezem. 
Nemrég jelent meg lenyűgözően 
csodaszép képeket tartalmazó 
könyve. Miért pont ezekből a fo-
tókból készített kötetet? 
D.Cs.: Az első saját kiadásban meg-
jelent könyvem a Kiskunság érintet-
len természeti szépségeit mutatja be 
212 oldalon. A könyvben megpró-
bálom átadni azokat a hangulatokat 
képi - és némi szöveges - eszközök-
kel, melyek az egyes tájegységeket 
jellemezik. Lakóhelyem környékén 
fotózok a legtöbbször, így a Kiskun-
ságról gyűlt össze egy olyan hatal-
mas anyagom, melyet szerettem 
volna a nagyközönség elé tárni. 
Mennyire erős a kötődése 
Bács-Kiskun megyéhez?
D.Cs.: Minden előadásomon és 
egyéb fórumon hangoztatom: 
Bács-Kiskun megye és a Kiskunság 
a legváltozatosabb természeti kép-
pel rendelkező tájegysége hazánk-
nak. Aki belelapoz a könyvembe, 
azonnal látni, érezni fogja ezt. Egy 
természetfotósnak igazi paradi-
csom, nem is kívánhatna jobbat 
magának.

A Kiskunság fotósa
Daróczi Csaba az a fajta fotós, akire valóban sze-
relemként talált rá a fotózás, s azóta is szívből, saját 
utat járva készíti magával ragadó képeit. Első saját 
kiadásban született könyvét már kezükbe vehetik a 
fotózás szerelmesei.

Soltvadkert
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IMPRESSZUM

BÁCS-KISKUN MEGYEI
PROGRAMAJÁNLÓ

2018  TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉS

december 7-9. Kecel  XXXII. Flóra Virágfesztivál és
    XVI. Keceli Országos Fazekas Kiállítás
december 7-23. Kiskunhalas Adventi Tér
december 14-16. Kiskőrös  Adventi Ünnepi Hét
december 15. Hajós  Karácsonyi Zenekari Hangverseny
december 15-16. Soltvadkert Adventi Sokadalom
december 16. Kiskőrös  Angyal mellettem
    Presser Gábor és Rúzsa Magdi koncert
december 21-23. Kiskőrös  Adventi Ünnepi Hét
december 22. Kiskunmajsa Karácsonyi Fúvóskoncert
december 31. Kiskőrös  Petőfi Szilveszter

2019  TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉS
január 1.  Kiskőrös  Újévi koncert
január 12. Tompa  Prelo batyusbál
január 19. Hercegszántó XI.Kolbásztöltő népünnepély
január 19. Szabadszállás IV. Szabadszállási Néptánc Találkozó
január 21-22. Kiskőrös  Magyar Kultúra Napja
január 22. Ballószög Magyar Kultúra Napja
január 26. Csólyospálos Vadászbál
január 26. Harta  Hartai Kolbászfesztivál
január 26. Tompa  Magyar Kultúra Napja:
    A miniszter félrelép - színházi előadás
január 30. - feb.1. Dusnok  Rác Fonó
február 2. Dusnok  Rác Prelo
február 2. Hercegszántó Marindáni bál (helyi sokac-horvát préló) 
február 6-9. Dusnok  Rác Fonó
február 9. Csólyospálos Traktoros bál
február 9. Dunaegyháza Kolbász Fesztivál
február 9. Kiskőrös  Városi Disznótor
február 9. Orgovány Jótékonysági est az óvoda javára
február 9. Tompa  Jótékonysági óvodabál
február 14. Apostag  II. Apostagi Disznótoros Fesztivál
február 16. Csólyospálos Farsangi Bál
február 16. Kunfehértó KunfehérTor
február 16. Tompa  Farsangi Táncház
február 23. Baja  XII. Bácskai Hurka - és Kolbászfesztivál
február 23. Csikéria  BunyevačkoPrelo
február 23. Csólyospálos Nyugdíjas bál
február 23. Orgovány Farsangi koncert 
február 23. Szakmár  Kistérségi Borverseny
március 2. Csólyospálos Tavaszköszöntő Zenei Fesztivál
március 2. Ladánybene Polgármester Bál
március 2. Szentkirály Táncos bál
március 4-15. Solt  XXVIII. Solti Tavaszi Napok 2019
március 7. Orgovány Népdaléneklő verseny
március 7. Újsolt  Községi Nőnap
március 11-ápr. 1. Kecskemét 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
március 14. Dunaszentbenedek Március 15-i megemlékezés
március 14. Szalkszentmárton Fáklyás felvonulás
március 15. Dunavecse Március idusa rendezvénysorozat
március 15. Kiskunhalas Magyarok Vására
március 15. Szentkirály Gazdaköri bankett

Cigány nemzetiségűként büszkén 
vállalja származását és meg is tesz 
mindent, hogy a kisebbség, cigány-
ság valós problémái feldolgozásával, 
egy sikeres folyamat vehesse kezdetét 
megyénkben és országosan.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat egy átfogó felzárkózási stra-
tégiát dolgoz ki a hátrányos helyzetű-
ek megsegítésére, ezen belül kiemelt 
figyelmet fordítva a cigány kisebbség 
helyzetére, amelyben az első lépé-
sektől fogva tevékenyen részt vál-
lal. A stratégiaalkotás folyamatában 
a megyei önkormányzat szakmai 
támogatásával, munkacsoportok 
megalakításával és a valós párbeszéd 
megkezdésével indulhatott el az a fo-
lyamat, amely az eddig ki nem mon-
dott, fel nem tárt problémákat felada-
tokká lesz képes konvertálni.
Milyen feladatot, célt lát a most ké-
szülő stratégiában?
Szűcs Csaba: Fel kell mérni a roma 
társadalmat érintő valós problémák 
összességét, az oktatás, a lakhatás, 
az egészségügy, a foglalkoztatás és 
a kultúra terén, hogy végre valóban 
tegyünk is érdemi előrelépést. A 
munkacsoportokkal, szakmai veze-
tőkkel folytatott párbeszédek, azt a 
célt tűzték ki a felsorolt területeken, 
hogy valós megoldásokat kell keres-
ni. Ez egy nagyon markáns elvárás a 
többségi társadalom és a kisebbség 
részéről egyaránt. Meg kell találnunk 
azokat a hidakat, amelyek képesek a 
szakadékot átívelni és egy közeledés 
indulhat meg a szétszakadt társadal-
mi oldalak között.
Miben lesz ez más, mint az eddigi 
gondolkodás milyen új elemeket, 
garanciákat lát?
Sz.Cs.: Most először vettek részt a 
stratégia összeállításában és kidol-

gozásában a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökei, képviselői, 
partnerként, résztvevőként. Tekin-
tettel arra, hogy ők azok, akik napi 
szinten kapcsolatban vannak a roma 
lakossággal, köztük élnek és végzik a 
terepmunkát, ezért náluk hiteleseb-
ben senki nem tudja elmondani a 
problémákat, illetve ezek megoldási 
javaslatait. 

Az új elemek között kiemelném a 
szükségességét a kormány által létre-
hozandó önálló romaügyi államtit-
kárságnak, valamint nagy előrelépés 
lenne, ha a nemzetiségi választáso-
kon minden magyar állampolgár 
szavazhatna a nemzetiségi jelöltekre, 
listákra is. Az önálló államtitkárság 
lehetne egy kézzelfogható garancia, 
hogy a felzárkózás és a kisebbségi 
feladatok koordináltan, számon kér-
hetően valóban megoldást nyújthas-
sanak. 

A szükséges jogszabályi változáso-
kon felül, garanciának látjuk Rideg 
László személyét, aki az ügy élére 
állva képviseli a kormányzat felé is a 
megalkotott stratégiát, a Bács- Kis-
kun megyében élő roma társadal-
munk életéről, problémáiról.
Az elkövetkező évtizedek felzárkó-
zási programja miként illeszkedik 
a jelenlegi és a jövőbeni pályázatok-
hoz?
Sz.Cs.: Az eddigi stratégiák íróasztal 
mellett születtek meg, sok esetben 
olyan emberektől, akik soha nem jár-
tak cigánytelepen és nem vettek részt 
aktívan a mindennapi problémák 
megoldásában. Ezért úgy gondolom 
a végleges dokumentum megalkotá-
sa után, ennek figyelembevételével 
kell kiírni a jövőbeni pályázatokat. A 
társadalmi és a munkaerőpiaci válto-
zások, szükségessé tették, hogy az el-

következő pályázati ciklusban ennek 
megfelelően, a változások figyelem-
bevételével készüljenek a pályázati 
felhívások.
A megannyi felzárkózást segítő pá-
lyázat mellet példaértékű az a kö-
zösségi tevékenység, amelyet foly-
tatnak Kiskunhalason. Nem csak 
hivatali ügyeket intéznek, hanem 
pezsgő élettel töltötték meg a kis 
közösségi házukat, ahol program, 
programot követ. Cigányság életé-
ről kiállítást rendeztek és könyvet 
adtak ki. Mit jelent ez Önnek és kis-
kunhalasi cigányságnak?
Sz.Cs.: A felújításnak köszönhető-
en számos programot szervezünk a 
roma lakosságnak, az elnyert pályá-
zatok és megvalósításuk mind az ő 
érdekeiket szolgálja.  Folyamatosan 
fejlesztünk  közösségünk igényei sze-
rint, hogy valóban ne csak egy hiva-
talos épületet lássanak benne, hanem 
otthont találjon a kultúra, az együtt 
gondolkodás. A múltunk és előde-
ink életének, nehéz sorsának megis-
merése, dokumentumok felkutatása, 
megőrzése, szükséges, hiszen a jövőt 
csak úgy építhetjük, ha múltunkat is-
merjük.

***
A legjobb a kiskunhalasi roma 
felzárkóztatási program
Rangos elismerésben részesült a ha-
lasi roma felzárkóztatási program. 
A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége, a Belügyminiszté-
riummal és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával közösen hirdetett 
meg egy pályázatot, amelyre különbö-
ző programokkal lehetett jelentkezni. 
Kiskunhalas bekerült a legjobb négy 
közé, ahol Szűcs Csaba alpolgármes-
ter prezentációja meggyőzte a zsűrit 
arról, hogy a halasi kezdeményezés a 
legjobb az országban.

Szűcs Csaba nevét már nem csak Kiskunhalas térségé-
ben, Bács-Kiskun megyében, hanem országosan is isme-
rik a felzárkózás- és a romaügyekben. A megyei közgyű-
lés elnökének romaügyi tanácsadójaként, kiskunhalasi 
alpolgármesterként, kisebbségi vezetőként az országosan 
is meghatározó, kisebbségek ügyei iránt elkötelezettek, 
valóban tenni akarók közé sorolják.

Végre valóban
tenni is kell Kiskunhalas
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A sport szeretetét édesapjától 
örökölte, aki szintén aktív asz-
taliteniszező. Gyermekként elő-

ször ötévesen vett pingpongütőt 
a kezébe, amellyel egy életre 
szóló barátságot kötött. Alig telt 

el   egy év, amikor a sportág jeles 
képviselője, Ambrus Ferenc Ist-
ván felfedezte és innentől egye-
nes út vezetett a soltvadkerti 
Hufbau-Akker Ambrus Asztali-
tenisz Akadémia csapatába.

A sikerrel már korán talál-
kozott, néhány éves pályafutása 
ellenére már számos éremmel és 
kupával gazdagodott. Hétéve-
sen a kilencévesek között nyert 
nemzetközi versenyt a vajdasá-
gi Temerinben, amit két évvel 
később megismételt, szintén a 
felsőbb korúak mezőnyében. A 
győzelmek sorát 2015-ben egy 
düsseldorfi nemzetközi ifjúsági 
bajnokságon folytatta, ahol 23 
ország 1500 játékosa küzdött 
egymással. A versenyen arany-
érmet szerzett, amit egy évvel 
később megvédett.

A 2018-as esztendő iga-
zi sikerszériát hozott a fiatal 

versenyző életébe. Tavasszal 
megnyerte az U13-as korosz-
tály országos versenyét, a 14-15 
évesek között pedig második 
lett. Az Európai Asztalitenisz 
Szövetség utánpótlást támoga-
tó felmérésén Nóri bekerült a 
szakemberek által kiválasztott 
három játékos közé. Ezzel ki-
tűnő lehetőség nyílt számára, 
hogy a Nemzetközi Asztalite-
nisz Szövetség meghívására a 
világ számos tehetségével együtt 
közösen csiszolja tovább tudását 
a Spanyolországban szervezett 
edzőtáborban.

Júliusban Kolozsvár adott 
otthont a Serdülő és Ifjúsági Asz-
talitenisz Európa Bajnokságnak, 
ahol a leány válogatott egy fiatal 
csapattal nevezett, amely kere-
tébe Nóri is bekerült, s a nála 
három évvel idősebb sportolók-
kal is versenyzett. Ez kisebbfajta 
szenzációnak számított, mert 
az ő korában még rengeteget 
jelent egy-egy év különbség is. 
Az egyéni versenyszámokban 
sikerült meccset nyernie, amivel 
bejutott a legjobb 128 közé. 

A sikeres szereplések sorát 
októberben folytatta Orosházán, 
ahol az egykori kiváló asztali-
teniszező, edző és sportvezető, 
Pintér Attila emlékére rendezett 
országos ranglista verseny ser-
dülő korosztályában második 

helyen végzett, és a döntőben is 
csak 3-2 arányban, szoros mér-
kőzésen maradt alul. Az előző-
eken túl Nóri az U13-as korosz-
tályban is bronzérmet szerzett. 
A Hufbau-Akker Ambrus Asz-
talitenisz Akadémia női csapata 
az előző idényt megnyerve felju-
tott az Extra Ligába, azonban a 
fiatal korosztály versenyeztetése 
miatt, 2018-ban továbbra is az 
NB I-ben indultak és jelenleg az 
előkelő harmadik helyen állnak.

Tehetsége mellé céltudatos, 
versenyző alkat párosul. Cél-
ja, hogy egyszer részt vehessen 
az olimpián és természetesen 
dobogós helyezést érjen el. Pél-
daképe Póta Georgina, a leg-
eredményesebb aktív magyar 
asztaliteniszező. 
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Tanács Nóri családjával Kiskunmajsán él és a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázi-
um kitűnő tanulója. Heti öt napot Soltvadkerten és Kiskunfélegyházán edz kortár-
saival, de sok tapasztalatot szerez az idősebbektől is. Sportsikerei nyomán egy tehet-
séggondozó program nyerteseként különórákra jár, hogy az edzésekre és versenyekre 
fordított időt bepótolva lépést tartson a tananyaggal. Kitűnő tanulmányi és sport 
eredményei elismeréseként „Magyarország jó tanulója - jó sportolója” miniszteri 
elismerő oklevélben részesült. 

Egy ígéretes pályafutás kezdete

A Magyar Kerékpáros Klub 
Kecskeméti Területi Szervezete 
Bács-Kiskun Megye Ifjúságának 
neveléséért díjat kapott.

Azzal a céllal jött létre a szer-
vezet, hogy civilként képviselje a 
kecskeméti kerékpárosokat, elfo-
gadottabbá tegyék az aktív moz-
gást. A szervezet aktívan részt vesz 
a helyi programokban, fejlesztések 
véleményezésében, a települési, ön-
kormányzati eseményeken, rendez-
vényeken. 

***
Ambrus Ferenc István Bács-Kis-
kun Megye Sportjáért díjban része-
sült.

Ambrus Ferenc István Soltvad-
kerten asztalitenisz edző, szakosz-
tályvezető és menedzser. Eddigi 
34 éves pályafutása alatt több száz 
gyermeket tanított, akik számos 
hazai és nemzetközi versenyen 
értek el kimagasló eredményeket 
egyéni versenyeken és csapatban is, 
mely kiválóan mutatja elhivatottsá-
gát.

***
Duna Aszfalt TVSE Labdarúgó 
Csapat Bács-Kiskun Megye Sport-
jáért díjat vehetett át.
A labdarúgók 2018-ban a kiváló 
teljesítményüknek köszönhetően 
a Nemzeti Bajnokság második vo-
nalába jutottak fel. Mérkőzéseikre 
több százan, hazai pályán játszott 

mérkőzésekre több, mint kétezren 
is kilátogatnak. Az általuk okozott 
remek futballhangulat eredménye-
ként egyre több fiatal jár edzésre és 
látogatja a sportcentrumot.

***
HardWorkCrosstraining 
Bács-Kiskun Megye Sportjáért díjat 
kapott.
A kiskunhalasi sportklub kettle-
bell és crosstraining sportágakat 
népszerűsíti, edzéseket tart, verse-
nyeztet, illetve saját versenyeket is 
rendez. A csapat tagjai számos szép 
eredményt tudhatnak magukénak, 
továbbá más sportág erőnléti edzé-
seibe is besegítenek. Technika, erő, 

kitartás, fejlődés - ez jellemzi a csa-
patot.

***
Haász László pedig a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés Elnökének Ki-
tüntető Oklevelét vehette át 2018 
őszén.
Haász László testnevelő tanárként 
és labdarúgó szakedzőként aktívan 
részt vett a megye sportéletében. 
Jánoshalma számos diákja köszön-
het neki tevékeny és ismeretekben 
gazdag órákat. Számára kiemelten 
fontos, hogy az ifjúságot a sport 
szeretetére és annak gyakorlására 
ösztönözze és nevelje.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi ünnepi közgyűlésén több spor-
toló, edző, sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató szervezet kapott méltó el-
ismerést. A szakmai kitüntető díjakkal egy művészi kivitelű, kör alakú, 50 mm 
átmérőjű, ezüst plakett járt, egyik oldalán a hajósi barokk kastély főbejáratának 
ábrázolásával, másik oldalán a díjazott neve látható a kitüntetés megnevezésével. 
A díjhoz ezüst kitűző is tartozik, mely Bács-Kiskun megye címerét ábrázolja.

Megyei elismerések a sport területén is

Százhalombatta adott otthont novemberben a rövid-
pályás országos úszó bajnokságnak, ahol a Kiskunha-
lasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület jelenlegi és korábbi 
versenyzői is rajtkőre álltak. 

Az ősz eleje óta kecskeméti szí-
nekben induló Juhász Adél (edző: 
Nagy Zoltán, Novotny Attila, Bálint 
Zoltán) szerepelt a legeredménye-
sebben, az 1500 méteres gyorson, 
egyéni rekordot úszva aranyérmes 
lett. A 800-as hosszon második he-
lyezést ért el, alig egy másodperccel 
lemaradva Késely Ajnától, vala-
mint 400-on is egy ezüstéremmel 
lett gazdagabb. Húga, Juhász Janka 

800 méteren fél másodperccel csú-
szott le a dobogóról, míg 400 gyor-
son testvére mögött harmadikként 
ért a célba. A szegedi csapatban 
szereplő Vas Luca ezüstérmet ka-
pott a 4x200 méteres gyorsváltóval, 
800 méteren pedig 5. helyen zárt. 

A dobogós helyezések mellett 
Novotny Attila tanítványai közül 
Juhász Janka 200 és 800 méter 
gyorson 4. lett, 200 háton pedig a 
pontszerző 8. helyezést érte el, míg 
Nagy András 100 és 200 pillangón 
a középmezőnyben végzett. Kis-
kunhalas Város Önkormányzata 
és a Merkbau Kft. által támogatott 
úszók összesítésben 1 dobogós és 3 
pontszerző helyet szereztek.

Míg a bajnokság zajlott, az ott-
hon maradt versenyzők is ugyan-
azokon a versenyszámokon úsztak 
és kiváló eredményeket értek el. 
Minden remény szerint, ezeket az 
év hátralévő versenyein hivatalo-
san is bizonyíthatják.

Halasi úszósikerek
a rövid pályás OB-n

Ambrus Ferenc István Bács-Kiskun Megye Sportjáért díjban részesült.

Tanács Nóri a 
ranglista élén 
Az újonc lányok U13 kor-
osztályának novemberi TOP 
24 versenyét Tanács Nóra 
nyerte. A legjobb 24 játékos 
küzdelmében Nóri immár a 
nyolcadik országos ranglista 
megmérettetésen állt a dobo-
gó tetejére, így a 2019-es évet 
a ranglista első helyén kezdi 
majd.

Juhász Adél, Késely Ajna, Juhász Janka   Fotó: Halasmédia

Kiskunhalas

Kiskunmajsa


