
Megújuló testvérmegyei kapcsolat
Bács-Kiskun megye francia testvérmegyéje, Vienne megye hiva-
talos delegációja tett látogatást november 14-én Kecskeméten. 
Az ötfős küldöttség a „Helyi élelmiszer és rövid ellátási láncok jelene 
és jövője, az önkormányzatok lehetőségei” című nemzetközi konfe-
rencia kísérőrendezvényére érkezett. Ezt az alkalmat megragadva 
a két megye vezetői kézjegyükkel látták el a Bács-Kiskun és Vienne 
megyék közötti nemzetközi együttműködési megállapodás további 
öt éves megújításáról szóló dokumentumot. 

Mint azt Rideg László megyei elnök 
hangsúlyozta, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat 1991-ben írta alá az első 
megállapodást a franciaországi Vienne 
Megyei Tanáccsal, és azóta sokoldalú 
együttműködés alakult ki a két önkor-
mányzat, továbbá azok intézményei és 
számos civil szervezet között. A kap-
csolatok előbb az oktatási, az ifjúsági és 
a művészeti élet vonatkozásában voltak 
a legaktívabbak. Az utóbbi években vi-
szont egyre látványosabbak a turizmus 
és vidékfejlesztés területén jelentkező 
eredmények. A megállapodás megújí-
tása azért is különleges, mert ma már 
csak két magyarországi megye folytat 
aktív testvérmegyei kapcsolatokat fran-
ciaországi megyével.
A tervekről Rideg László elmond-
ta, hogy a két megyében működő 
LEADER csoportok korábbi, sikeres 
együttműködése folytatásaként 2015-

ben Vienne és Bács-Kiskun megyék 
önkormányzatai szeretnének konkrét 
európai uniós projekteket közösen 
megvalósítani. Tervezik a hagyomá-
nyos és tájjellegű termékek kölcsönös 
promócióját, a két megye mezőgaz-
dasági szervezetei és termelői közötti 
szakmai tapasztalatcserét. A Vienne 
Megyei Turisztikai Iroda kész átadni 

több évtizedes, szakmai tapasztalatait 
egy Bács-Kiskun megyei turisztikai 
szervezet létrehozásához és működte-
téséhez, valamint témaparkok és más 
turisztikai létesítmények tervezéséhez. 

Emellett, továbbra is napirenden kíván-
ják tartani a két megye oktatási intéz-
ményei közötti kapcsolatok folytatását, 
illetve a települési önkormányzatok 
közreműködésével egymás kultúrájá-
nak kölcsönös népszerűsítését, tervezik 
a kölcsönös részvételt képzőművészeti 
kiállításokon és helyi – vidéki kulturális 
fesztiválokon. 
A francia delegáció érdekesnek találta 
a megyei látogatás során megismert 
tanyagazdaságokat, a Kamra-túra 
Egyesület tapasztalatait, és örömmel 
kóstolták meg a helyi specialitásokat. 
A vendéglátók pedig kíváncsian hall-
gatták a francia tapasztalatokat, ahol 
a rövid ellátási lánc elve több mint fél 
évszázados múltra tekint vissza.

Lengyel pilótákra 
emlékeztek Bácsbokodon

Lengyel-magyar katonai tiszteletadás mellett II. világháborús em-
lékművet avattak szeptember 19-én Bácsbokodon, a település 
felett lelőtt lengyel katonai repülőgép hétfős legénységének emlé-
kére. A Halifax típusú repülőgép különleges feladatokra kiképzett 
kötelékéhez tartozó legénységének tagjai, küldetésük teljesítése 
során haltak hősi halált 1944. augusztus 26-án.  

A meghívott vendégeket Kovács 
László, Bácsbokod polgármestere 
köszöntötte. Mint mondta, az em-
lékmű létrehozásának gondolatát 
a településvezetés a kezdetektől 
felkarolta, támogatta, és a lakos-
ság is tisztelettel adózik az elhunyt 
lengyel katonák emléke előtt. 
A polgármester kiemelte: felada-

tunk lesz, hogy őrizzük az emlé-
küket, gondozzuk a megemlékezés 
helyét, településünk történetével 
együtt átadjuk az ő történetüket is 
utódaink számára.
Brzózka Marek, szegedi szobrász-
művész alkotását Beata Oczkowicz, 
lengyel honvédelmi miniszterhe-
lyettes asszony, Kovács László 
polgármester, valamint az avatóbe-
szédet mondó Roman Kowalski, 
a Lengyel Köztársaság budapesti 
nagykövete leplezte le. Ezt követő-
en dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye megyéspüs-
pöke áldotta meg az emlékművet 
és mondott imát a hősi halált halt 
lengyel pilóták lelki üdvéért. 
Az ünnepséget díszsortűz zárta, 
majd elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit.
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Megalakult a megyei közgyűlés

Rideg Lászlót (Fidesz-KDNP) választották meg a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnökének az október 22-i alakuló ülésen, amit 
Hajóson, a felújított, egykori érseki kastélyban tartottak.

A 24 tagú közgyűlésben a Fidesz-KDNP 14, a Jobbik 5, az MSZP 3, a DK 
és az LMP 1-1 mandátumot szerzett. Az új elnököt ellenjelölt nélkül, 22 
igen szavazattal egy tartózkodás mellett választották meg. 

Rideg László 57 éves pedagógus, 2002 óta a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés tagja, az utóbbi négy évben alelnöke. Előtte Kiskőrösön a gimná-
zium megbízott igazgatójaként valamint önkormányzati képviselőként is 
tevékenykedett. 
A közgyűlés 23 szavazattal a Fidesz-KDNP jelöltjét, Rausch Sándort 
választotta alelnöknek, aki korábban is ezt a tisztet töltötte be. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL:

Áldást kért az érsek úr 
az új megyei képviselőkre

A miniszterelnök adta át 
az új evangélikus óvodát Soltvadkerten

Misszió a hungarikumokért: 
 – folyamatban a magyar nemzeti értékmentés

Kiskőrösön találkoztak a megye polgármesterei

Ötletekből nincs hiány a megyében: 
 – úszóházak Bácsalmáson, 
 – világfalu Kunszálláson 

Gazdaságélénkítés: 
 – elérkezett a megvalósítás ideje

Agrárium: 
 – nem kell temetni az idei borokat

Kórházfejlesztések: 
 – Kecskeméten és 
 – Baján is megvalósulnak az álmok
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Harmadik ciklus alelnökként
A bácsalmási születésű Rausch 
Sándor 2002-ben, a bajai önkor-
mányzat gazdasági bizottságának 
külső tagjaként szerezte első ön-
kormányzati tapasztalatait, 2006-
tól Baja város önkormányzati kép-
viselője, a többségi Fidesz frak-
ció vezetője volt. A Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés munkájában 
ugyancsak 2002 óta vesz részt, 
2006 óta folyamatosan alelnöki 
pozíciót tölt be. A 2006-tól 2010-ig 
terjedő ciklusban – a három alel-
nök egyikeként – az intézmények 
felügyeletét látta el. Ugyanezt a fel-
adatkört kapta meg a megyei köz-
gyűlés 2010-es megalakulását kö-
vetően, de a megyei önkormányzat 
feladatkörének megváltozása után 
új kihívások között kellett helyt áll-
nia, ezúttal a területfejlesztésben. 

A 24 tagú megyei közgyűlés októ-
ber 22-i alakuló ülésén 23 szavazat-
tal ismét alelnöknek választotta.  
Mit tart a nyolc éves alelnöki 
múlt legfontosabb hozadékának?
– Azt a hely- és emberismeretet, 
amelyre a sok utazás, személyes 
találkozás kapcsán szert tettem. 
Személyes benyomásokat, tapasz-
talatokat szereztem a megye te-

lepüléseiről, az itt élő és dolgozó 
emberek mindennapjairól, kihívá-
sairól, a helyi szokásokról. Így már 
kialakult emberi és munkatársi kap-
csolatokra építhetek. 
2012-ben gyökeresen átalakult a 
megyei önkormányzat feladata. 
Hogyan érintette ez személyes 
pályafutását?
– Ez nagy változás, komoly kihívás 
volt. Szerettem volna a feladatot a 
legjobb tudásom szerint ellátni, így 
beiratkoztam a Tomori Pál Főis-
kolára, ahol régiófejlesztési szak-
irányt hallgatok. Azt már mindenki 
tisztán látja, hogy a 2014-2020-as 
uniós fejlesztési ciklus Magyaror-
szág számára vissza nem térő al-

kalom a területfejlesztésben, ezért 
nagyon fontos, hogy az itt élő és 
tevékenykedő önkormányzatok, 
civil szervezetek, vállalkozások a 
lehető legtöbb uniós forráshoz jus-
sanak hozzá. Ebben a segítségük-
re lenni óriási lehetőség a megyei 
önkormányzat, és az itt dolgozók 
számára is. 
Hogy láttak munkához?
– A megyei önkormányzatra renge-
teg előkészítő és koordináló feladat 
várt: felmérések, területfejlesztési 
koncepció, végül pedig a terület-
fejlesztési terv elkészítése. Ehhez 
rendkívül szoros és szerteágazó 
kapcsolatrendszerre volt szükség 
a megye gazdasági szereplőivel, 
intézményvezetőivel, önkormány-
zataival, civilszervezeteivel… Fel-
mérhetetlen előny volt e tekintetben 
a korábbi években kiépített kapcso-
latrendszer. Itt igazi csapatjátéko-
sokra van szükség. 
Megítélése szerint mely terüle-
teknek kell prioritást élveznie a 
fejlesztési lehetőségek közül?
– Bács-Kiskun megye egyik ko-
moly problémája a leszakadt tele-
pülések és a társadalom perifériá-
jára szorult emberek megsegítése. 
Ennek egyik lehetséges megoldása 

az egész térségre kiterjedő munka-
helyteremtés, aminek mindenkép-
pen meg kell jelennie a következő 
időszak fejlesztési elképzeléseiben. 
Tekintettel arra, hogy a megye déli 
részéről származom, az ottani hal-
mozottan hátrányos helyzetű kis-
térségek felemelkedésének ügyét 
különösen a szívemen viselem. 
Milyen reményekkel, elvárások-
kal kezdi az új, immár öt éves 
ciklust?
– A megyei közgyűlés tagjainak 
több mint harmada új, ezért minde-
nekelőtt az ismerkedést és a célok 
összehangolását tartom fontosnak. 
Nagy előny, hogy négy helyett öt 
évig fogunk együtt dolgozni, mert 
így bátrabban tudunk tervezni 
olyan kérdésekben is, amelyek-
nek hosszabb a „beérési ideje”. Én 
személy szerint óriási ajándékként 
tekintek az előttem álló időszak-
ra, mert olyan munkában vehetek 
részt, amely embereket, családokat, 
közösségeket segít hozzá, hogy for-
ráshoz jussanak, és valóra váltsák 
elképzeléseiket. Meggyőződésem, 
hogy a következő években számos 
kiváló ötlet valóra váltásában köz-
reműködhet a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés.

A Bács-Kiskun megyei nemzetiségi választás eredményei:
HORVÁT területi nemzetiségi önkormányzat összetétele: 
 A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
 Anisity Ferenc HORVÁT SZÖVETSÉG
 Filákovity Bertalanné HORVÁT SZÖVETSÉG
 Kubatov Márton HORVÁT SZÖVETSÉG
 Mándity István HORVÁT SZÖVETSÉG
 Matos Anna HORVÁT SZÖVETSÉG
 Sibalin István HORVÁT SZÖVETSÉG
 Sibalin József HORVÁT SZÖVETSÉG

NÉMET területi nemzetiségi önkormányzat összetétele: 
 Fekete Csilla NKÖ BKKM-I SZÖV
 Glasenhardt János NKÖ BKKM-I SZÖV
 Heffner Hedvig NKÖ BKKM-I SZÖV
 Heltainé Panyik Erzsébet Mária NKÖ BKKM-I SZÖV
 Röckl Éva Magdolna NKÖ BKKM-I SZÖV
 Szauter Anna NKÖ BKKM-I SZÖV
 Szauter Terézia NKÖ BKKM-I SZÖV

ROMA területi nemzetiségi önkormányzat összetétele: 
 Ajtai Tibor LUNGO DROM
 Bogdán József MCF
 Burai Béla ESÉLY CMK
 Horváth István Szilveszter LUNGO DROM
 Pintér Kálmán RPM
 Rostás László ESÉLY CMK
 Völgyi György LUNGO DROM

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagjai:
1. dr. Balogh László András  MSZP - Kecskemét
2. Fercsák Róbert  Fidesz-KDNP - Baja
3. Gáspár Ferenc  Fidesz-KDNP - Szabadszállás
4. Gáspár Zsolt Gábor  Fidesz-KDNP - Jánoshalma
5. Hornyák József  Jobbik - Sükősd
6. Jankovszki Zoltán  Fidesz-KDNP -  Kiskunfélegyháza
7. Jekő Attila MSZP - Kiskunhalas
8. Kiss Kálmán Tibor  LMP - Kiskunfélegyháza
9. Kollár László Jobbik -  Kiskunfélegyháza
10. Lenkei Róbert Fidesz-KDNP - Lakitelek
11. Mamuzsits Sándor MSZP - Madaras
12. Nagy Lajos DK - Kiskunfélegyháza
13. Oberna Zoltán Jobbik - Tiszakécske
14. Pap Ágnes Fidesz-KDNP - Bácsalmás
15. Rausch Sándor Fidesz-KDNP - Baja
16. Rideg László Kálmán Fidesz-KDNP - Kiskőrös
17. dr. Skribanek Zoltán Fidesz-KDNP - Kiskunhalas 
18. Suhajda Krisztián  Jobbik - Soltvadkert
19. Szedmák Tamás Fidesz-KDNP - Kiskőrös
20. Szűcs Imre Jobbik – Solt 
21. Temerini Ferenc Fidesz-KDNP - Soltvadkert
22. Varga Nelli  Fidesz-KDNP - Kalocsa
23. Vörösmarty Attila Fidesz-KDNP - Kecskemét
24. dr. Zöld László Csabáné  Fidesz-KDNP - Baja

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI:

Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 közgyűlési tag, 3 külső tag)
Elnöke: (megyei tanácsnok) Gáspár Ferenc (FIDESZ-KDNP) - Szabadszállás
Alelnöke: Jekő Attila (MSZP) - Kiskunhalas
Tagjai: - közgyűlési tagok: dr. Skribanek Zoltán (FIDESZ-KDNP) - Kiskunhalas
 Pap Ágnes (FIDESZ-KDNP) - Bácsalmás
 dr. Zöld László Csabáné (FIDESZ-KDNP) - Baja
 Oberna Zoltán (Jobbik) - Tiszakécske 
 Nagy Lajos (DK) – Kiskunfélegyháza
           - külső tagok:  dr. Filvig Géza (FIDESZ-KDNP) – Kalocsa
 Rostás László (FIDESZ-KDNP) – Kiskunhalas
 Szekér István (Jobbik) – Szabadszállás

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság (7 közgyűlési tag, 3 külső tag)
Elnöke: (megyei tanácsnok) Suhajda Krisztián – (Jobbik) - Soltvadkert
Alelnöke: Vörösmarty Attila (FIDESZ-KDNP) - Kecskemét
Tagjai: - közgyűlési tagok: Lenkei Róbert (FIDESZ-KDNP) - Lakitelek
 Szedmák Tamás (FIDESZ-KDNP) - Kiskőrös
 Gáspár Zsolt Gábor (FIDESZ-KDNP) - Jánoshalma
 Szűcs Imre (Jobbik) - Solt
 Mamuzsits Sándor (MSZP) – Madaras
           - külső tagok: Illés Attila (FIDESZ-KDNP) – Miske
 Kapus Krisztián (FIDESZ-KDNP) – Kiskunfélegyháza
 Kormányos Imre (MSZP) – Kiskunfélegyháza

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság (8 közgyűlési tag, 2 külső tag)
Elnöke: (megyei tanácsnok) Temerini Ferenc (FIDESZ-KDNP) - Soltvadkert
Alelnöke: Fercsák Róbert (FIDESZ-KDNP) - Baja
Tagjai: - közgyűlési tagok: Varga Nelli (FIDESZ-KDNP) - Kalocsa
 Jankovszki Zoltán (FIDESZ-KDNP) - Kiskunfélegyháza
 Hornyák József (Jobbik) - Sükősd
 Kollár László (Jobbik) - Kiskunfélegyháza
 dr. Balogh László (MSZP) - Kecskemét
 Kiss Kálmán Tibor (LMP) – Kiskunfélegyháza
           - külső tagok:  Berta János (FIDESZ-KDNP) – Dusnok
 Csikós János (FIDESZ-KDNP) – Tiszakécske

Áldást kért az érsek úr a képviselőkre
Az újonnan megalakult Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
tagjait dr. Bábel Balázs érsek köszöntötte a hajósi egy-
kori érseki kastélyban. A Jóisten áldását kérte a képvise-
lőkre, hogy tevékenységükkel a megye fejlődését szol-
gálhassák.

Az újonnan megválasztott elnököt 
a nyolc év után leköszönő Bányai 
Gábor üdvözölte elsőként.
- Kedves Tanár Úr! - szólította 
egykori középiskolai tanítványa 
Rideg Lászlót. - Nyolc évvel ez-
előtt kaptam ezt az ezüst kitűzőt, 
mely a megye iránti elköteleződé-
semet jelképezi, és amit azóta is 
a kabátomon hordok. Most öröm-
mel és nagy tisztelettel adom át, 
jelezve a közösen végzett munka 
folytonosságát. Bízom abban, 
hogy Bács-Kiskun megye, szű-
kebb hazánk, nem csak országunk 
legnagyobb megyéje lesz, hanem 
a legfejlettebb is. Ehhez a munká-
hoz kívánok kitartást, és az együtt 
gondolkodáshoz készséget, erőt 
és bizalmat.
Az új elnök szerint nagy a felelős-
ségük. A rájuk váró feladat össze-
hangolt munkát, egymásra épülő 
és egymás véleményét tisztelő, 
őszinte kapcsolatrendszert igényel. 
- Tudjuk, hogy az előttünk álló 

időszakban az uniós források el-
osztásában, hasznosításában a 
megyei közgyűlésnek fontos sze-
rep jut. Gondos gazda módjára 
tovább kell erősítenünk a megye 
gazdaságát, és arra törekedni, 
hogy az itt élők létbiztonságban 
éljenek, hogy a vállalkozásaink 
stabil alapokon álljanak, hogy 
az új kezdeményezések kellő fi-
gyelmet és segítséget kapjanak. 
Megyénk jó hírnevét tovább kell 
erősítenünk a hazai és nemzetközi 
színtereken. El kell érnünk, hogy 
a hozzánk érkező vendégektől 
legyen hangos a térség. Erre min-
den alapunk adott. Nem érhetjük 
be kevesebbel, mint azzal a nemes 
célkitűzéssel, hogy gyermekeink, 
unokáink számára biztonságot 
nyújtó otthont teremtünk, ahol 
lehet dolgozni, ahol érdemes élni, 
ahova érdemes visszatérni, és ahol 
érdemes családot alapítani. Közös 
felelősségünk abban van, hogy 
ezt együtt kell végrehajtanunk. 

Hittel, szeretettel, odaadással, az 
ügynek kijáró alázattal és felké-
szültséggel, elődeink nyomában 

– fogalmazta meg a megyei köz-
gyűlés célkitűzéseit Rideg László 
elnök.



A megye partner a projektötletek megvalósításában
Alakuló ülésén Rideg Lászlót választotta meg elnökének a 
24 tagú Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. Az 57 éves peda-
gógus nem ismeretlen a megyében élők számára: 2002 óta 
a megyei közgyűlés tagja, az utóbbi négy évben alelnöke. 

Rideg László Homokmégyen szü-
letett, 1957-ben. Kalocsán, a Szent 
István Gimnáziumban érettségizett, 
majd Szegeden a József Attila Tu-
dományegyetemen szerzett mate-
matika-földrajz szakos tanári diplo-
mát. Több mint 30 éve Kiskőrösön 
él. Hosszú ideig tanítás mellett vett 
részt a kiskőrösi képviselőtestület 
munkájában, egy ciklusban alpol-
gármester is volt. 2006 és 2010 kö-
zött a megyei közgyűlés Oktatási, 
Kulturális és Egyházügyi Bizott-
ságának elnöke, 2010-től a megyei 
közgyűlés alelnöke. Nős, két felnőtt 
gyermeke van. Szenvedélye a sport 
és a természetjárás. Több hazai za-
rándok útvonal mellett feleségével 
kettesben 31 nap alatt végigjárta az 
El Camino, a Szent Jakab út 800 ki-
lométeres szakaszát Spanyolország-
ban. Az elmúlt években megyei al-
elnökként elkötelezetten dolgozott a 
Magyar Zarándokút, különös tekin-
tettel annak Bács-Kiskun megyei 
szakaszának fejlesztéséért. 
– Mindannyian járjuk a magunk 
útját, tényleges és átvitt értelemben 
is. Hiszek abban, hogy a felada-
taink és kihívásaink egytől egyig 
lehetőséget kínálnak arra, hogy 
valami jót tegyünk – szögezi le be-
szélgetésünk elején az elnök.
Számba vette már az idáig vezető 
utat? 
– Természetesen. Tanári múltam 
nagy segítséget jelent a kapcsolat-
teremtésben, az emberismeretben 

és a szervezésben. 16 éven át helyi 
képviselőként, 12 évig a megyei 
közgyűlés tagjaként ismerkedhet-
tem az önkormányzati struktúrával, 
az utóbbi négy évben alelnökként 
lehetőségem volt bejárni a megye 
legtöbb települését, és megismer-
kedni a térség polgármestereivel. 
Ennek köszönhetően úgy láthattam 
hozzá az elnöki feladatokhoz, hogy 
a megyei polgármesterek kéthar-
madát ismerem.  
Milyen változáson ment keresztül 
eközben az úton járó ember?
– Rengeteg fantasztikus embert is-
merhettem meg, a legkülönbözőbb 
pozíciókban. Sokan közülük nagy 
hatást tettek rám. Mint például a 
dusnoki plébános úr, vagy az a 
hartai asszony, akit Felvidékről te-
lepítettek át annak idején. Megérin-
tett az élete. De említhetném azt a 
polgármestert is, aki településének 
arra az adottságára építve, hogy sok 
az üres, elhagyatott ingatlan, egy 

kiváló fejlesztési tervet dolgozott 
ki. Képes volt tehát erényt ková-
csolni abból, ami mindenki másnak 
hátránynak tűnt. Vagy a Magyar 
Zarándokút… A megyei szakasz-
hoz kacsolódó fejlesztések, ahogy 
az út végigjárása is, rendkívüli él-
ményekkel gazdagított: rengeteg 
emberséget és jó szándékot tapasz-
taltam meg. A pozitív emberek a 
helyi közösségek mozgatórugói, 
akik az én életemet is gazdagabbá 
teszik. 
2012. január 1-jével a korábbi 
intézményfenntartóból a terü-
letfejlesztés kulcsszereplői lettek 
a megyei önkormányzatok. Ho-
gyan látja ennek tükrében a me-
gye jövőjét?
– Az ország és a megye olyan idő-
szak előtt áll, amikor soha nem 
látott nagyságrendű pénzügyi for-
rások felhasználására nyílik lehe-
tőség.  A megyei önkormányzat 
alapfeladata az lesz, hogy ebben 
segítsük a vállalkozókat és a telepü-
léseket. Bács-Kiskun megyében a 
mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
nagy lehetőségek előtt áll. Ezen 
belül az egészséges élelmiszerek 
termelésére, a biogazdálkodásra, 
és az állattenyésztésre helyezzük a 
hangsúlyt. Rengeteg kiváló elkép-
zelésről szereztünk tudomást, ami 
lelkesítő. Segítjük az önkormány-
zatokat a pályázatok megtalálásá-
ban, megírásában, ha igénylik, a 
projektmenedzseri feladatokat is 
átvesszük tőlük. Az ötletet, elkép-
zelést tőlük várjuk, de a kidolgo-
zásban és a szakmai feladatokban 
minden támogatást megadunk. A 
turizmus fejlesztés érdekében egy 

megyei turisztikai szervezet lét-
rehozását tervezzük. Szeretnénk 
elérni a megye legjobb fürdőinek 
gyógyhellyé való minősítését, és 
kiemelt szerepet szánunk a bora-
inknak. Meggyőződésem, hogy az 
alföldi bor előtt rendkívüli lehető-
ségek vannak!
Vagyis bizakodó Bács-Kiskun 
megye kilátásait illetően…
– A Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség (DARFÜ) Kecske-

méten is nyitott fióktelepet, vagyis 
a megyei pályázatok ügyében nem 
kell többé Szegedre járnia a vál-
lalkozóknak, hanem ide, a Megye-
házára. Szeretnénk elérni, hogy 
minden járási székhelyen legyen 
egy csapat, amely helyben segíti 

a pályázatok gondozását. Ennek a 
pontos formája még nem dőlt el, de 
minden tőlünk telhetőt megteszünk 
annak érdekében, hogy minél több 
pályázati pénz kerüljön a megyébe. 
Eddig több mint 1700 projektötlet 
érkezett, és biztos, hogy rengeteg 

kiváló elképzelés van még ezen 
felül is. Mindenkit arra biztatok, 
hogy ossza meg velünk terveit, 
vágyait, elképzeléseit, legyen szó 
néhány milliós, vagy akár milliár-
dos nagyságrendről! Ígérhetem: mi 
partnerek leszünk és segítünk!

A miniszterelnök adta át az új evangélikus óvodát

Magyarország a tolerancia földje - jelentette ki a miniszter-
elnök október 31-én Soltvadkerten, az új evangélikus óvoda 
átadásán. Orbán Viktor kiemelte, hogy mindenki szabadon 
gyakorolhatja vallását, de történelmünk és hagyományunk 
okán mindenkitől elvárjuk, hogy adja meg a kereszténység-
nek kijáró tiszteletet. A keresztény kultúrát a magyar nem-
zet összetartó erejének nevezte a kormányfő, amely szavai 
szerint „az állam belső lényegét és értelmét” adja.

Azért dolgozunk, hogy ez az ösz-
szetartó erő megmaradjon, és így a 
magyarok közössége és a magya-
rok hazája is fennmaradhasson - 
tette hozzá.
Az egyházakat a kormány fontos 
szövetségeseinek nevezte, mert 
olyan közös ügyekben dolgoznak 
együtt, mint a családok, az idősek, 
az elesettek vagy éppen a fiatalok 
segítése.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a 
soltvadkerti evangélikus óvoda
felépítése a kormány számára több 
volt egyszerű költségvetési kér-
désnél, mert erkölcsi kötelesség-
nek érezték a támogatását. 
A miniszterelnök leszögezte: az 
óvoda az alapja az oktatási rend-
szernek, ezért fontos lépésként 
értékelte a Parlament egy évvel 
korábban meghozott döntését, 

amelynek értelmében 2015 szept-
emberétől minden harmadik élet-
évét betöltött gyermek számára 
elérhetővé teszik az óvodát.
A köznyelv ezt kötelező óvodának 
mondja, ami csak annyiban igaz, 
hogy minden gyermeket be kell 

az óvodába íratni - mondta a kor-
mányfő hozzátéve, hogy természe-
tesen felmentést kaphatnak ez alól 
azok a szülők, akik maguk akarják 
nevelni gyermekeiket.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, 
hogy az óvodának fontos gazda-

sági szerepe is van, mert segíti az 
édesanyákat az elhelyezkedésben, 
valójában tehát a magyar gazdaság 
sikerének és fejlődésének szem-
pontjából is fontos dolog.
Font Sándor (Fidesz-KDNP) 
a választókörzet országgyűlési 

képviselője, a helyi evangélikus 
egyházközség presbitere emlé-
keztetett arra, hogy 25 évvel ez-
előtt 1989-ben Magyarországon 
elsőként Soltvadkerten indult 
meg a német-magyar nyelvű, 
evangélikus fenntartású óvoda. 
Visszaidézte, hogy 2001-ben kap-
tak 8 millió forintot az óvoda épí-
tésének a megkezdéséhez, amely-
ből azonban nem lett semmi, mert 
2002-től az MSZP-SZDSZ kor-
mány nem támogatott semmilyen 
egyházi közoktatási építkezést a 
térségben. Font Sándor hangsú-
lyozta: az új óvoda felépítését az 
tette lehetővé, hogy a második 
Orbán-kormány idején két sike-
res pályázaton 146 millió forint 
támogatást kaptak.
Az átadási ünnepség előtt Orbán 
Viktor részt vett a kisváros köz-
pontjában álló evangélikus temp-
lomban tartott istentiszteleten, 
amelyen Gáncs Péter püspök hir-
detett igét. 
Az óvoda előtt tartott ünnepségen 
több mint ezren vettek részt. Az 
átadáson elhangzott, hogy a 7600 
lakosú Soltvadkert evangélikus 
óvodája és általános iskolája min-
den gyermeket befogad vallási ho-
vatartozástól függetlenül.
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A bizottság a következő nemzeti értékeket 
vette fel a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba:

Hagyományos halászat a Duna 
magyarországi alsó szakaszán 
(Fajsz), Szeremlei borsos kalács 
(Szeremle), Szeremlei pünkösdi 
ladikázás (Szeremle), Szeremlei 
ladik, ladikkészítés (Szeremle), 
Holló László Kossuth- és Munká-
csy-díjas festőművész munkássága 
(Kiskunfélegyháza), Kossuth Lajos 
kiskunfélegyházi díszpolgárságát 
megköszönő saját kezűleg írt leve-
le, amely egyedülálló Magyaror-
szágon  (Kiskunfélegyháza), Móra 
Ferenc írói munkássága, kiemelve 
az alföldi paraszti életet megörö-
kítő műveit (Kiskunfélegyháza), 
Petőfi Sándor költészete, kiemelten 
az Alföldről és a Kiskunságról írott 
versei (Kiskunfélegyháza), Szántó 
Piroska Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas festőművész életműve (Kiskun-
félegyháza), Kiskunfélegyházi Vá-
rosháza (Kiskunfélegyháza), Sobri 
Kupa Nemzetközi Halfőző Verseny 
(Nagybaracska), Szvetnik Joachim 
Emlékháza (Mélykút), Szvetnik 
Joachim hagyatékai (Mélykút), Bu-
kovinai székely Istensegítsi Betle-
hemes Játék (Csátalja), Bukovinai 
székely szálán varrott hímzések 
(Csátalja), Dunavecsei Reformá-
tus Templom (Dunavecse), Nagy 
Pál háza (Dunavecse), Petrovics 
Mészárszék (Kislak) (Dunavecse), 
Polgármesteri Hivatal (Dunave-
cse), Dunavecsei Híd (Dunavecse), 
Kékfestő tevékenység és Kovács 
Miklós tiszakécskei kékfestő mes-
ter életműve, melyet a tevékenység 
fennmaradása érdekében végzett 
(Tiszakécske), Történelmi Kun-

szállás Foglalás (Kunszállás), 
Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti 
Gyűjtemény (Kunszállás), Órák 
Háza (Kunszállás), Római Katoli-
kus Templom (Tass), Tassi Refor-
mátus Egyházközség Temploma 
és kertje (Tass), Darányi sírkert 
(Tass), Darányi kastély (Tass), 
Szerbith kastély (Tass), Osz-
tó- vagy Rózsa-sziget (Tass), dr. 
Szelecsényi Zsigmond kút (Tass), 
Szigetfői Őrfa (Tass), Darányi 
Ignác szellemi hagyatéka (Tass), 
Bajai halászlé (Baja), Bajai Város-
háza (Baja), Kunszentmiklósi bir-
kapörkölt (Kunszentmiklós), Bak-
ér (Kunszentmiklós), Bácsbokodi 
Árpád-házi Szent-Erzsébet plébá-
niatemplom (Bácsbokod), Bács-
bokodi polgári és paraszt-polgári 
házbelsők freskói (Bácsbokod), 
Bácsbokodi búbos tyúkólak (Bács-
bokod), Bácsbokodi Kegyeleti Park 
(Bácsbokod), Nemesnádudvari 
pincesorok (Nemesnádudvar), Kiss 
Cukrászda – Kiss Zoltán cukrászati 
termékei (Lajosmizse), Ortan Pat-
rik – szíjgyártó és nyeregkészítő 
alkotói munkássága (Lajosmizse), 
Rimóczi László grillázs termékei 

(Lajosmizse), Tanyacsárda (La-
josmizse), Pusztatemplom romjai 
(Lajosmizse), Kerekdombi Ter-
málfürdő (Tiszakécske), Hattyúház 
(Kiskunfélegyháza), Kiskun Múze-
um – Kiskunkapitány-ház és tömlöc 
(Kiskunfélegyháza), Móra Ferenc 
Emlékház – Móra-ház (Kiskunfél-
egyháza), Pajkos-Szabó István-féle 
Szélmalom (Kiskunfélegyháza), 
Helvéciai Bagolyvár (Helvécia), 
Helvéciai Hegede Kertészet (Hel-
vécia), Lajosmizse Római Ka-
tolikus Templom (Lajosmizse), 
Kecskeméti magyar kajszibarack 
(Kecskemét), Kecskeméti barack-
pálinka (Kecskemét), Katona Jó-
zsef Színház épülete (Kecskemét), 
Cifrapalota épülete (Kecskemét), 
Kodály Zoltán nevelési elvei (Ko-
dály-módszer) (Kecskemét).
A Bizottság egyelőre egy nemze-
ti érték, a Bajai halászlé felvételét 
kezdeményezte a Magyar Érték-
tárba és nyilvántartásba vette a 
szeremlei, a kiskunfélegyházi, a 
mélykúti, a csátaljai, a dunavecsei, 
a kunszállási, a bajai, a helvéciai és 
a lajosmizsei települési értéktárak 
adatait.
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Értékmentés megyeszerte
„Megkülönböztetésre, kiemelés-
re méltó érték, amely a magyar-
ságra jellemző tulajdonságával, 
egyediségével, különlegességével, 
minőségével a magyarság csúcs-
teljesítménye, amelyet külföldön 
és belföldön egyaránt a magyarság 
eredményeként, kiemelt értékként 
tartanak számon, védett természe-
ti érték, kiváló nemzeti termék”. 
Így definiálja a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény a 
hungarikumot. 
Az alulról építkező rendszerben a 
háromlépcsős nemzeti értékpiramis 
csúcsán a hungarikumok állnak, a 

középső szintet a kiemelkedő nem-
zeti értékek, míg az alapot a helyi 
értéktárak nemzeti értékei képvise-
lik. Ezek tartják nyilván a szűkebb 
közösség, egy település, tájegység, 
megye számára fontos értékeket. 
Ebben az értékmentő munkában vesz 
részt a Bács-Kiskun Megyei Értéktár 
Bizottság, amelynek létrehozásáról 
2013 júniusában döntött a megyei 
közgyűlés. Mivel azonban a bizottság 
legfontosabb feladata a megyei érték-
tárba történő felvételre vonatkozó ja-
vaslatok elbírálása, a tényleges mun-
kát csak a megyei értéktárba történő 
felvételre érkező első javaslatok, il-
letve a települési értéktárak adatainak 

megküldését követően, 2014 márciu-
sában tudták megkezdeni.
A megyei értéktárba történő fel-
vételre márciustól decemberig 
összesen 152 javaslat érkezett. A 
bizottság az augusztusig beérke-
zett javaslatokat megtárgyalta: 60 
nemzeti értéket felvett a Bács-Kis-
kun Megyei Értéktárba, 17 esetben 
határozott elutasításról, 54 javaslat 
esetében hiánypótlási felhívásról, 
41 javaslat elbírálása érdekében 
pedig szakértői vélemény beszerzé-
séről döntött, illetve két esetben ar-
ról határozott, hogy – a hiánypótlás 
nem teljesítése miatt – a javaslatot 
érdemben nem tárgyalja.

Kis tánccsoport, mely 
nagy tetteket visz végbe

BÁCS-KISKUN MEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJAT KAPTAK

Szeptemberben kiemelkedő és eredményes munkájáért a 
csikériai Rokokó Tánccsoport Bács-Kiskun Megye Nemze-
tiségeiért díjat kapott. 

A tánccsoport 1984-ben alakult 
táncot kedvelő fiatalokból és gye-
rekekből Piukovics Milos Márk 
helyi pedagógus vezetésével, hogy 
a községben élő bunyevácok tánca-
it, dalait és szokásait megőrizzék. 
Később a csoport repertoárja más 
tájegységek táncaival  is gazda-
godott, magyar, baranyai sokác, 
szlavón, makedón és muraközi tán-
cokkal. Megalakulásuktól kezdve 
rendszeres szereplői a helyi  és  tér-
ségi rendezvényeknek, de sokszor 
léptek már fel országos és külföldi 
fesztiválokon is. A Csikériai Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Rokokó Táncegyüttes minden 
évben megszervezi a már hagyo-
mányossá vált bunyevác prélót, és 
a dužijancat. Nyaranta kirándulá-
sokat, táborokat szerveznek, ahol 

a fiatalabbak tanulhatnak Csikéria 
bunyevác kulturális kincseiről, is-
merkedhetnek más horvát népcso-
portok táncaival.
2005-ben Csikéria község kép-
viselő-testülete kitüntetést ado-
mányozott a  Rokokó felnőtt cso-
portjának és a Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat tagjainak kulturális 
munkájukért, a helyi hagyomá-
nyok megőrzéséért.
A jelenlegi felnőtt és ifjúsági tánc-
csoport 2012-ben arany minősítést 
szerzett, míg  a gyermekcsoport 
8-14 éves tagjai 2013-ban ezüst, 
2014-ben arany minősítést kaptak.
A csoport zenei kíséretét leghosz-
szabb időn keresztül a mohácsi 
Orasje Zenekar, Barity fivérek és 
Kuluncsics Miklós helyi harmo-
nikás biztosította. Az ifjúsági és 

felnőtt csoportot Szendi István, a 
gyermekcsoport Horváth Réka, 
Aklan Richárd, Fodor István ve-
zeti. A táncokat, dalokat, koreográ-
fiákat Osztrogonácz Zita tanítja 
be, a háttérszervezést dr. Faragó 
Zsuzsanna végzi. A csoport aktív 
tagjainak száma jelenleg mint-
egy 70 fő. Távlati céljaik: a már 
meglévő tudásanyag továbbadása 
a fiatalabb generációknak, alsós 
korcsoportú csoport beindítása, a 
meglévő  népviselet állapotának 
megtartása, új kiegészítők (lábbe-
lik, ékszerek, kalapok) beszerzése. 
De a legfontosabb célkitűzésük, 
hogy együtt maradjanak, hiszen 
egy ilyen kicsi faluban, a tovább-
tanulás, a fiatalok munkába állása 
mind veszélyezteti a hagyomány-
őrző csoport fennmaradását. Akik 
viszont kellőképpen beleszerel-
mesedtek e kultúrába, sajátjuknak 
érzik és rendszeresen hazajárnak a 
próbákra.

250 éves a kalocsai gimnázium
A Kalocsai Szent István 
Gimnázium az idei tanév-
ben ünnepli alapításának 
250. évfordulóját. Az intéz-
ményt a piaristák hozták lét-
re 1765-ben, majd a jezsu-
iták kezelésében működött. 
1948 után állami, illetve ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmény volt. Napjainkban a 
fenntartó a Klebersberg In-
tézményfenntartó Központ, 
az iskolát a kalocsai tanke-
rület irányítja és a városi ön-
kormányzat működteti. 

A gimnázium jelenleg tagozatos 
rendszerben – humán, reál, idegen 
nyelv – működik. Az itt tanító pe-
dagógusok legfőbb célja a tanulók 
felsőoktatásra való felkészítése, 
melyet nagy sikerrel végeznek, hi-
szen a felsőoktatási felvételi arány 
átlagosan 90 százalékos.
A jubileumi év bővelkedik színes és 
tartalmas programokban. A gazdag 
ünnepségsorozat már októberben 
kezdetét vette. November 6-án, az 
iskola dísztermében megtartott hi-
vatalos emlékév megnyitón jelen 
volt többek között Sipos Imre, 
köznevelésért felelős helyettes ál-
lamtitkár, Rideg László, a Bács-

Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, 
páter Forrai Tamás, a jezsuita rend 
tartományfőnöke, Nagy Attila, a 
Kecskeméti Piarista Gimnázium 
igazgatója, valamint dr. Bálint 
József, Kalocsa polgármestere. 
A Himnusz eléneklése után az isko-
la igazgatója, Perity Lajos nyújtott 
iskolatörténeti áttekintést, majd kö-
szöntőt mondott dr. Bábel Balázs, 
Kalocsa-Kecskeméti érsek, vala-
mint Sipos Imre államtitkár és pá-
ter Forrai Tamás. Az ünnepi műsor 
részeként adott koncertet Lakatos 
György fagott-művész, a Zene-
akadémia tanszékvezető tanára, az 
iskola egykori diákja.
A jubileumi programsorozat ke-
retén belül az elmúlt hónapokban 
vetélkedőkön, versenyeken mérték 
össze tudásukat a jelenkor diákjai, 
előadásokon gazdagodhattak múlt-
béli ismeretei a jelenlévőknek. 
Októberben a „Generációk a 
gimiért” vetélkedőn hatfős, kü-
lönböző korosztályokat képviselő 

csapatok mérték össze ismeretei-
ket a gimnázium múltjából és je-
lenéből. Egy gimnazista emlékei 
címmel november közepén dr. 
Szentkereszty György „Istvános 
diák” mesélt gimnáziumi éveiről, 
és még ebben a hónapban „Rad-
nóti nyomában” címmel szervez-
tek szavalóversenyt a tankerület 
általános- és középiskolás diák-
jai számára. Dr. Lakatos István 
időutazásra invitálta a jelenlegi 
gimnazistákat, valamint az öreg-
diákokat a gimnázium jezsuita 
időszakába. November 29-én 
Jótékonysági bált szerveztek a 
Kalocsai Szent István Gimnázi-
um Tanulóifjúságáért Alapítvány 
javára, az emlékév költségeinek 
fedezésére. Az első félév még 
több érdekes programot tartogatott 
az érdeklődők számára, például 
Dr. Romsics Ignác professzor 
tartott tudományos előadást, majd 
Hajdú István tanár osztotta meg 
emlékeit „Istvános” diákéveiből.



5.

Elérkezett a megvalósítás ideje:
12 EZER MILLIÁRD FORINT KÖLTHETŐ EL FEJLESZTÉSEKRE

10 operatív program keretében tervezi Magyarország a számára 2014-2020 között ren-
delkezésre álló uniós források felhasználását. A fejlesztési időszakra vonatkozó magyar 
dokumentumokat november 17-én küldte el a kormány Brüsszelbe, így van remény arra, 
hogy a következő időszak támogatásait meghatározó programokat még az idén elfogadja 
az Európai Bizottság. A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Hivatal Területfejlesztési és 
Területrendezési Iroda vezetője, dr. Kecskés László (képünkön) hangsúlyozta: 2014 és 
2020 között a hazai hozzájárulással együtt 12 ezer milliárd forint költhető el fejlesztésekre, 
és e források 60 százaléka a gazdaságfejlesztést szolgálja. 

– Októberben már megjelent né-
hány pályázati felhívás, de azok 
többsége csak a programok brüsz-
szeli elfogadása után várható. Ez 
gyakorlatilag a következő év elejét 
jelenti. A támogatások főbb szabá-
lyai azonban most is ismertek, így 
érdemes felkészülni a leendő pá-
lyázatokra – mondja a szakember.
Hogyan alakul az EU-s alapok-
ból származó támogatások fel-
használásának és a projektek 
kiválasztásának rendje? 
– A pályázati források közül lesz-
nek, amelyeket központilag hirdet-
nek meg, és olyanok is, amelyeket 
megyei szinten lehet elérni. Ez 
utóbbinak a TOP, azaz a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program ad keretet. A megyében 
tervezett fejlesztések alapját a me-
gyei önkormányzat koordinációjá-
ban elkészült Bács-Kiskun 2020 
területfejlesztési program alkotja. 
A megye rendelkezik egy 58 mil-
liárd forintos támogatási kerettel 
a TOP-ban, amit csak a megyén 
belül lehet felhasználni a megfo-
galmazott terveknek megfelelően. 
Ezek a fejlesztések előkészítik, ki-
egészítik azokat a beruházásokat, 

amelyek ágazati for-
rásokból valósíthatók 
meg, nagyságrend-
jüket tekintve pedig 
sokszorosai a megyei 
keretnek. 
Milyen beruházások 
jöhetnek szóba?
– A megyei támoga-
tási keretek egyrészt 
a gazdaságfejlesztést, másrész a 
településfejlesztést szolgálják. A 
turizmusfejlesztés keretében a he-
lyi, térségi jelentőségű, turisztikai 
vonzerőt képező kulturális, épí-
tett, természeti örökség turisztikai 
hasznosítására, fejlesztésére nyílik 
lehetőség. A hatékony működtetés 
érdekében azok a turisztikai elkép-
zelések számíthatnak sikerre, ame-
lyek valamilyen térségi, megyei 
vagy országos hálózatnak a részei. 
A megye települései részéről jelen-
tős igény mutatkozik a gazdaság-
fejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedés-
fejlesztésre. A településeken lehe-
tőség nyílik a bölcsődei ellátás, a 
családi napközik, az óvodák, az 
egészségügyi és a szociális szol-
gáltatások minőségének javítására, 

a szükséges infra-
struktúra kiépítésére. 
A gazdaságélénkítő 
és népességmegtartó 
településfejlesztés 
elsődlegesen olyan 
infrastruktúra-fej-
lesztéseket tartalmaz, 
amelyek a fiatalok 
megtartásában segít-

hetnek. A vállalkozásokat célzó 
tervezett fejlesztésekkel az adott 
település térségi gazdasági köz-
pont funkciója erősödhet a helyi 
gazdaság, kereskedelem, szol-
gáltatások ösztönzése mellett. A 
települési környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések közül a me-
gye több településén a belterületi 
csapadékvíz elvezetését szeretnék 
megoldani.
Milyen lehetőségeket állnak az 
önkormányzatok előtt?
– Sok önkormányzat vár azokra a 
támogatási konstrukciókra, ame-
lyek segítségével a tulajdonukban 
lévő épületek, intézmények ener-
getikai korszerűsítését, megújuló 
energiaforrások alkalmazását va-
lósíthatják meg.
A megyei támogatási rendszer 

fókuszában a gazdaságfejlesztés 
áll. Hogyan hangolják össze az 
egyes elképzeléseket?
–  A megyei területfejlesztési 
programban javaslatot tettünk egy 
gazdaságfejlesztési szervezet mű-
ködtetésére. A Bács-Kiskun Me-
gyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-t az ezredfordulón alapította 
az akkori Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanács. Így köz-
vetlenül vagy közvetve a megyénk 
valamennyi önkormányzata, il-
letve gazdaságfejlesztési szerve-
zete bizalmáról biztosította ezt a 
fejlesztéssel foglalkozó operatív 
szervezetet. A megyék fejlesztési 
szerepének háttérbe szorításával 
és a régiók erősítésével időlege-
sen csökkent a cég szerepköre is. 
A megyei területfejlesztési taná-
csok megszüntetésekor a megyei 
önkormányzat kapta meg a tu-
lajdonosi jogokat. A programok, 
illetve a projektek menedzselését 

a Bács-Kiskun Megyei Területfej-
lesztési Nonprofit Kft. vállalja fel, 
amennyiben a megye különböző 
szervezetei bizalmukkal megtisz-
telik. A gazdaságfejlesztési szerve-
zet külön megállapodás keretében 
végzi az önkormányzati, valamint 
a településfejlesztési elképzelések-
hez illeszkedő vállalkozói és civil 
projektek előkészítését és lebo-
nyolítását. Az operatív programok 
brüsszeli elfogadását követően, 
amikor a konkrét pályázati szabá-
lyok ismertek lesznek, kollégáink 
személyes tájékoztatót adnak min-
den érdeklődőnek. Természetesen 
jelenleg is számos projekt előké-
szítésén dolgozunk.
Úgy tűnik, hogy nagy lehetősé-
gek előtt áll Bács-Kiskun megye.
– A 2014-2020-as időszakra ké-
szülve azt mondtuk: „Tervezzük 
együtt jövőnket!”. Itt az idő, hogy 
hozzálássunk a megvalósításhoz!

Befejeződött a zarándokút fejlesztés a megyében
Dunapataj adott otthont a záróakkordnak, összekötve saját 
eseményével, hiszen Pataj is ünnepelt. A Kodály Zoltán Mű-
velődési Házban az I. világháború kitörésének centenáriumi 
megemlékezését és a zarándokközpont avatását tartották 
november végén. 

Dusnoki Csaba polgármester kö-
szöntötte a szép számú közönséget. 
Több százan eljöttek a patajiak, 
hogy együtt ünnepeljenek a szépen 
felújított művelődési házban, mely-
nek alapkövét még maga Kodály 
Zoltán tette le, sőt a beszédet is ő 
mondta anno, az épület átadásán. A 
polgármester a pataji emberek szor-
galmát és értékeik megbecsülését 
dicsérte, hiszen mint mondta, csak 
úgy képes fejlődni egy település, 
hogy közben óvja és vigyázza érté-
keit. A helyi csoportok színvonalas 
műsorral kedveskedtek. Advent a 
lövészárokban címmel történelmi 
játékot adtak elő, az I. világhábo-
rú kezdetének 100. évfordulójára. 
Fellépett a dunapataji népdalkör, 

a Fényes Csillag Citerazenekar, a 
Pataji Zenebarátok Együttese, Tik-
ász Mihály Kamarakórus is. Ezen 
a napon mutatták be Faddi József 
népfölkelő naplóját, Dunapataj az 
I. világháborúban címmel. A mű-
vet Romsics Imre, a kalocsai Viski 
Károly Múzeum igazgatója mu-
tatta be. 
Szinte estébe fordult az idő, 
amikor a tartalmas dél-
utáni programok után, 
Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyű-
lés elnöke átadta az új 
zarándokközpontot, mely 
a Magyar Zarándokút dél-
alföldi szakaszának fejleszté-
seként valósult meg. Az igényesen 

kialakított zarándokpihenő mellett, 
élményt jelentő kiállítás nyílt az 
épület galériájában, ahol a helytör-
téneti gyűjtők különleges régiségei, 

technikai eszközei állandó tár-
latként látogathatók a jövőben. 
A zarándokok számára a tele-
pülést és környékét bemutató 
teremben valódi időutazást is 
tehet az ember. Rideg László 

elismeréssel szólt a dunapatajiak 
partnerségéről, mellyel a progra-
mot támogatták, segítették. Beszélt 
a zarándoklat jelentőségéről, mely 
egyre többeknek jelent testi, lel-
ki feltöltődést, miközben ablakot 
nyitnak a világra, megismernek 
olyan helyi értékeket és csodákat, 
melyekkel Dunapatajon is talál-
kozhat az ide betérő. Megköszönte 
a projektben résztvevők munkáját, 
ezzel hivatalosan is lezárult a két 
éves program. 
Rumi Imre, a Magyar Zarándok-

út Egyesület elnöke a Szelidi-tó 
zarándokhelyeit mutatta be. Schill 
Tamás, néprajzos-muzeológus, 
a programok házigazdája pedig 
részletesen beszélt a zarándokút 
projekt során megvalósult pataji 
látnivalókról. Dr. Font Éva a za-
rándokok számára készített új úti 
kalauzt mutatta be, Supka Éva a 
projekt kommunikációs referense 
pedig a kétszáz kilométeres szaka-
szon megvalósult projektelemekről 
szólt, melyek összesen 751 millió 
forinttal gazdagítják  megyénket. 
Nagy Dávid református lelkész 
áldásával, a jelenlévők kötetlen be-
szélgetésével zárult az ünnep.

Csíra-szék  – Kiskunsági Nemzeti Park

Ülésezett a 
megyei közgyűlés

Kilenc napirendi pontot vita-
tott meg november 28-i ülé-
sén a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotásáról 
szóló napirendi ponthoz kapcsoló-
dóan Rideg László elnök a korábbi 
gyakorlathoz képest bevezetett fon-
tosabb változásokat foglalta össze. 
Ezek közül kiemelte például azt, 
hogy az új ciklusban mindössze egy 
alelnök segíti az elnök munkáját, 
4 bizottság helyett 3 működik, és a 
külsős tagok számát is a felére csök-
kentették. Továbbá egy-egy napiren-
di ponthoz az első hozzászólás idő-
tartama 5, a másodiké 3 perc lehet. 
Az ülésen megválasztották a 
megyei közgyűlés állandó bi-
zottságainak külső tagjait is. 
Ezek a következők: Jogi, Ügy-
rendi és Nemzetiségi Bizottság: 
dr. Filvig Géza (FIDESZ-KDNP), 
Rostás László (FIDESZ-KDNP), 
Szekér István (JOBBIK). Pénzügyi 
és Turisztikai Bizottság: Illés Attila 
(FIDESZ-KDNP), Kapus Kriszti-
án (FIDESZ-KDNP), Kormányos 
Imre (MSZP). Terület- és Vidék-
fejlesztési Bizottság: Berta János 
(FIDESZ-KDNP), Csikós János 
(FIDESZ-KDNP). 
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat által szervezetekbe tör-
ténő korábbi delegálások felül-
vizsgálata során a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés tudomásul vette 
Nyitray András, Oberna Zoltán és 
Rideg László tagoknak a Bács-
Kiskun Megyei Értéktár Bizott-
ság tagságáról történt lemondását, 
és helyükre Lenkei Róbertet és 
Vörösmarty Attilát, a közgyű-
lés tagjait, valamint Gáspár Zsolt 
soltvadkerti lakost és Hornyák 
Józsefné sükösdi lakost választot-
ták. Szabó Sándor lemondása mi-
att a Bács-Kiskun Megyei Értéktár 
Bizottság elnökének és alelnökének 
személye is megváltozott: a köz-
gyűlés Szántó Istvánt, a Bács-Kis-
kun Megyei Értéktár Bizottság al-
elnökét választotta meg elnöknek, 
az alelnök pedig dr. Balogh László 
bizottsági tag lett. 
Gáspár Ferenc, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke beszámolt ar-
ról, hogy valamennyi közgyű-
lési tag eleget tett törvényben 
szabályozott kötelezettségének. 
Újdonság a képviselőkre vonat-
kozó úgynevezett méltatlanság 
szabálya, ami tulajdonképpen 
köztartozás-mentességet jelent. 
Dr. Szigeti László főjegyző hoz-
zátette, hogy ez tulajdonképpen fo-
lyamatos figyelmet jelent, s ameny-
nyiben a NAV köztartozást állapít 
meg valamelyik képviselőnél, érte-
síti a Kormányhivatalt és a képvise-
lő-testületet. A vagyonnyilatkozat 
tétel és a NAV úgynevezett KOMA 
(köztartozásmentes adózói adatbá-
zis) rendszerébe való bejelentkezés 
kötelezettsége a külső bizottsági 
tagokra is kiterjed. A Közgyűlés 
következő ülését Baján tartja.



Az október 12-i önkor-
mányzati választás ered-
ményeképpen Bács-Kiskun 
megyében minden harma-
dik település élére új pol-
gármester került. Ez volt 
az egyik oka annak, hogy 
három éves kihagyás után 
a november 6-7-én ismét 
megrendezték a megyei 
polgármesterek találkozóját. 
A rendezvénynek a kiskőrö-
si Vinum Hotel adott helyet. 
Rideg László, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés új el-
nöke a polgármesterek mel-
lett a kormányhivatal illeté-
keseit, továbbá a megyéből 
származó, vagy tevékeny-
ségükkel a megyéhez kö-
tődő előadókat hívott meg 
a konzultációra, amelynek 
elsődleges célja a tapaszta-
latcsere és az információát-
adás volt. 

– Lehetőséget szerettünk volna 
kínálni arra, hogy az itt élő és az 
innen elszármazott döntéshozók 
találkozzanak és megismerked-
jenek egymással. Mindenki nagy 
hasznát veheti az előadásokon 
elhangzó friss információknak, 
de ezeknek az alkalmaknak a 
legnagyobb értéke mégis talán a 

szünetekben kötődő 
és elmélyülő isme-
retségek, eszmecse-
rék – hangsúlyozta 
Rideg László, akitől 
azt is megtudtuk, 
hogy száznál több 
polgármester fogad-
ta el a meghívást, 
és kapott részletes 
tájékoztatást olyan témakörökben, 
mint a turizmusfejlesztés, az élel-
miszergazdaság fejlesztése, vagy 
az operatív programok tervezése.
A megyei elnök elmondta: az el-
múlt másfél évben több mint 1700 
projektötletet gyűjtöttek össze 
Bács-Kiskun megyében. Ezek rá-
mutatnak, hogy az önkormányza-

tok és vállalkozások 
mire szeretnék for-
dítani a következő 
európai uniós terve-
zési ciklus fejleszté-
si forrásait. Ezeknek 
a projektötleteknek 
a jelentős részét 
áttekintették az ön-
kormányzat dolgo-

zói, és konzultációk, pontosítások 
után számos esetben az előzetes 
megvalósítási tanulmányokat is 
elkészítették. 
– Bács-Kiskun az ország legna-
gyobb területű, és egyben a leg-
nagyobb agrármegyéje, ahol az 
élelmiszergazdasági fejlesztések-
nek megkülönböztetett jelentő-

sége van. Míg Kecskemét jelenét 
és jövőjét elsősorban az ipari fej-
lesztések határozzák meg, addig a 
megye többi részén a mezőgazda-
ság és az élelmiszeripar a döntő. A 
most megválasztott tisztségviselők 
hivatalba lépése és működésük 
kezdete nagyjából egybeesik a 
2014-2020-as európai uniós fej-
lesztési időszak elindulásával. Az 
újonnan megválasztott testületek 
sikere pedig nagyban függ attól, 
hogy milyen eredményességgel 
tudnak élni majd ezekkel a le-
hetőségekkel, hogy lesznek-e új 
fejlesztések, milyen számban jön-
nek létre új munkahelyek az adott 
településen. Ebben a nehéz, fele-
lősségteljes munkában szeretnénk 

a megye polgármestereit segíteni. 
Mert hisszük, hogy a megye fej-
lődésében, a lakosság életminő-
ségének növekedésében a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzatnak 
katalizátor szerepet kell vállalnia. 
Élére kell állnunk minden olyan 
kezdeményezésnek, amely az itt 
lakók életét jobbá, a megyét pedig 
élhetőbbé teszik – foglalta össze 
az elnök.
A kétnapos rendezvényen számos 
tartalmas előadást hallgathattak 
meg az érdeklődők. Az előadók 
között szerepelt – több államtit-
kár és helyettes államtitkár mellett 
– többek között Bányai Gábor, 
Bács-Kiskun megye 5. számú vá-
lasztókerületének országgyűlési 

képviselője, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés korábbi elnöke; 
Kovács Ernő kormánymegbízott, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal vezetője, és Prof. Dr. Fe-
rencz Árpád, a Kecskeméti Főis-
kola Kertészeti Főiskolai Karának 
dékánja.

Vidékfejlesztés az új ciklusban
A nyársapáti Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-
vidékfejlesztésért felelős államtitkára mindenekelőtt arról 
számolt be, hogy a januártól Kecskemétre költöző államtit-
kárság végleges helye az Ipoly utcai inkubátorház lesz. Ezt 
követően Vidékfejlesztési Program 2014-2020 címmel tartott 
előadásában összefoglalta a következő ciklus agrárforrásait. 

– A következő ciklusban – mond-
ta el Kis Miklós Zsolt – a korábbi 
időszaknál több agrárforrás áll ren-
delkezésre, és elsősorban a munka-
igényes ágazatok – így a kertészet, 
állattenyésztés, erdőgazdálkodás 
– támogatására lehet igénybe venni 
támogatást. A mögöttünk és az előt-
tünk álló fejlesztési időszakok lehe-
tőségeit összehasonlítva elmondta: 
a közvetlen támogatás kerete 2000 
milliárd helyett 2500 milliárd fo-
rintra emelkedik, a vidékfejlesztési 
támogatások összege 1551 milliárd 
forinttal szemben 1223 milliárd 
forint lesz. A 2014-2020 közötti 
vidékfejlesztési program forrás-
elosztása szerint a beruházásra és 
tárgyi eszközökre jut a legnagyobb 
összeg, összegszerűen 450 milliárd 
forint, míg az agrár-környezetvéde-
lemre fordítható keret 188 milliárd 
forint. Mezőgazdasági üzemek fej-
lesztésére 59, ökológiai gazdaságok 
támogatására 62 milliárd forintot 
terveztek. 
Az államtitkár a két fejlesztési 
időszak összehasonlítása során rá-
mutatott, hogy a korábbi tíz száza-
lékot alig meghaladó arány helyett 
a következő ciklusban mintegy 60 
százalék szolgálja a gazdaságfej-
lesztést.
A Közös Agrárpolitika (KAP) cél-
kitűzéseiről az előadó elmondta: a 
legfontosabb célok közé tartozik az 
életképes élelmiszertermelés, a ter-
mészeti erőforrásokkal való fenn-

tartható gazdálkodás és 
a kiegyensúlyozott te-
rületi fejlődés. Magyar-
ország elsősorban a kis- 
és közepes gazdaságok 
további erősödésére 
koncentrál, hiszen ezek 
adják az ipar és a mező-
gazdaság gerincét is. Az a szándék 
már a tervezés során megmutatko-
zott, hogy a lehető legtöbb forrást a 
gazdaságfejlesztésre szeretné fordí-
tani az ország. 
Kis Miklós Zsolt kitért arra is, 
hogy – szemben a korábbi időszak-
kal, amikor nem volt elvárás, hogy 
a munkahelyek számát legalább 
megőrizzük – a jövőben kifejezett 
kívánalom lesz a munkahelyek szá-
mának növelése.
– 2010 óta folyamatosan nő a fog-
lalkoztatottak, ezen belül a mező-
gazdasági foglalkoztatottak száma. 
Olyan pályázatokat kívánunk meg-
valósítani, amelyek elsősorban a 
munkaigényes ágazatokban például 
kertészet, állattenyésztés realizá-
lódnak, így támogatják ezt a folya-
matot. A kisebb vállalkozásoknál a 
differenciálás egyik fontos szem-
pontja a versenyképesség további 
növelése. Ezt egyebek mellett két 
tematikus alprogram is segíti: a 
rövid ellátási lánc és a fiatal gazda 
alprogramok.
Az előadás során szó esett a turisz-
tikai és energiahatékonysági beru-
házások finanszírozási lehetőségei-

ről, többek között a vidékfejlesztési 
forrásokból. Az előadó hangsúlyoz-
ta, hogy más operatív programok 
mellett a vidékfejlesztési program 
tervezése is folyamatban van, de az 
elfogadása legkorábban januárban 
várható. 

A következő periódus leg-
fontosabb változásai közé 
sorolta az egységes eljárási 
rendet. Mint fogalmazott, 
az egyszerűbb és kevés-
bé szankcionáló pályázati 
gyakorlat megteremtése a 
cél. Ugyanakkor – hang-

zott el – a kormányzat határozott 
célkitűzése az úgynevezett szoft 
költségek (pályázatírók, projektme-
nedzserek díjának) visszaszorítása, 
és minimálisra csökkentése. 

Szó esett arról is, hogy 2016. ja-
nuár 1-től olyan agrár-környezet-
gazdálkodási programot vezetnek 
be, amely valóban a kis és közepes 
gazdaságokat szolgálja. A szakmai-
lag is átdolgozott programot keve-
sebb jogcímmel hirdetik meg, a cél 
az, hogy mindenki egyszerűbben 
tudjon hozzáférni.
Komoly lehetőségek nyílnak meg 
az állattenyésztési, kertészeti és ön-
tözésfejlesztési beruházások előtt 
– hangzott el –, a fiatal gazdák szá-

mára pedig 40 ezer eurós támogatás 
lehetősége nyílik meg. Ráadásul 
esetükben a támogatási mérték a 
szokásos 30-50 százalék helyett 
akár 60-70 százalék is lehet. 
Komoly prioritás az élelmiszer-fel-
dolgozás terén a hozzáadott érték 
– emlékeztette a jelenlévőket az 
államtitkár. Ez a szegmens eddig 
csak a vidékfejlesztési alapból volt 
finanszírozható, a jövőben viszont 
a középvállalkozók már a gazda-
ságfejlesztési és innovációs ope-
ratív programból is igényelhetnek 
forrásokat. A rendelkezésre álló 
300 milliárd forintos keret nagy 
része a vidékfejlesztést érinti, ma-
ximum 50 százalékos támogatási 
mérték és 30 millió forint projekt-
érték határig.

Környezetvédelmi és 
energetikai fejlesztések
A soltvadkerti kötődésű Dr. Nemcsok 
Dénes Sándor, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium környezeti és energiahaté-
konysági operatív programokért felelős 
helyettes államtitkára Környezetvédelmi és 
energetikai fejlesztések című előadásában 
összefoglalta a korábbi időszak KEOP pá-
lyázatainak eredményeit. Mint mondta, a 
kifizetések az idő előrehaladtával exponenciálisan nőnek, a 
projektek legnagyobb része lezáródott, vagy a jövő év folya-
mán lezáródik. Bács-Kiskun megyében megközelítően 100 
milliárd forint értékű projektet támogatott az operatív program. 

Az előadó összefoglalta, hogy mi-
lyen típusú támogatásokat fogadtak 
be a 2007-2013-as időszakban, és 
mi várható a 2014-2020-as ciklus-
ban. Ezt követően részletesen kitért 
a végrehajtással kapcsolatos jó és 
rossz tapasztalatokra, és gyakorlat 
orientáltan felhívta a jelenlévők 
figyelmét a tervezés és a projek-
tek előkészítésének fontosságára.  
A végrehajtással kapcsolatban a 
projektmenedzsment cégektől el-
várható erényeket és teendőket is 

összefoglalta. Ahogy mondta, a 
tapasztalat az mutatja, hogy az ő 
hiányosságaik a projektek előreha-
ladását rendkívüli mértékben gá-
tolhatják. Ezért lehet jó megoldás 
a projektben érintett önkormányzat 
saját munkatársával fenntartott szo-
ros munkakapcsolat.
A kétnapos tanácskozást követően 
Rideg László megyei elnök beje-
lentette, hogy a településvezetők 
igényei alapján 2015 tavaszán újabb 
polgármesteri fórumot rendeznek.
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Bács-Kiskun megyei polgármesterek találkoztak



Úszó házak és Bácsalmási Finomságok
Az önkormányzati ciklusnyitó továbbképzésen példaértékű 
projektötleteket is bemutattak. Bácsalmás polgármestere, a 
második ciklusát kezdő Németh Balázs, a bácsalmási és a 
jánoshalmi járás településeinek közös turizmusfejlesztési kon-
cepcióját ismertette. A településvezetőkkel együttműködve fel-
térképezték a természeti-, az épített-, valamint a kulturális érté-
keiket, majd kidolgozták a térség turisztikai programcsomagját.

Elsősorban azt szeretnék, ha a 
környékükön élő, mintegy száz-
ezer ember megismerné a térségük 
kincseit, majd a hazai turizmus 
kiépítése után a külföldiek is ellá-
togatnának hozzájuk. Sétányokat 
alakítanának ki, melyen végigsétál-
va a látogatók megismerkednének 
a környékre jellemző növény- és 

állatvilággal. Érdekes, egyedül-
álló elképzelésük – francia példa 
alapján - az úgynevezett „úszó 
házak” létrehozása, ahol szálláshe-
lyeket alakítanának ki, illetve a fák 
lombkoronaszintjén is építenének 
közösségi tereket. Mindezekkel 
az innovatív, különleges szállás-
helyekkel remélik, hogy többszáz 

kilométeres körzetből 
a hétezres lélekszámú 
Bácsalmásra vonzzák 
az érdeklődő turistákat, 
akik majd a környező 
települések kiránduló 
helyeit, látnivalóit is 
felkeresik.
Nagy hangsúlyt fektetnek a termé-
szet- és környezetvédelem mellett 
a környezettudatos táplálkozás hir-
detésére. Ennek érdekében hozták 
létre az „Egészséges Bácsalmásért 
Mintaboltot”, ahol saját termelésű, 
valamint bácsalmási őstermelőktől 
vásárolt, friss, esetenként vegy-
szermentes alapanyagokat, termé-

nyeket és az ebből készült 
élelmiszereket értékesí-
tik. Bácsalmási Finomsá-
gok védjeggyel zöldség-
feldolgozó üzemükben 
egységes logóval ellátott 
termékeket állítanak elő. 

Tervezik még egy tájház, annak 
udvarában pedig egy Árpád-kori 
falu kialakítását.
A két járás települései rendezvé-
nyeiket összehangoltan, egymás-
hoz igazodva tartják, igyekeznek a 
hozzájuk látogatóknak olyan prog-
ramcsomagot összeállítani, amely-
lyel több napon keresztül is tartal-
masan tölthetik el szabadidejüket.

Juhfeldolgozó üzem Fülöpszálláson
A foglalkoztatottság növelésére törekednek Fülöpszálláson, 
ezért, mint azt az újonnan megválasztott polgármester, Guba-
csi Gyula elmondta, szeretnének létrehozni egy termelői tulaj-
donú vágóhidat, juhfeldolgozó üzemet. A terv már készen áll, 
a kistérségi ökológiai juhfeldolgozó megvalósítására korábban 
már megnyert pályázatot azonban eddig nem sikerült megva-
lósítani. Amennyiben ez a két műszakban 57 ember foglalkoz-
tatását megoldó vágóhíd-juhfeldolgozó üzem megépül Fülöp-
szálláson, akkor naponta 1400 juhot dolgoznának fel.

Az alig több mint 2300 lelket szám-
láló, természetvédelmi szempont-
ból kiemelkedő település lakói leg-
inkább a mezőgazdaságból élnek. 
Kevés a vállalkozás, alacsony a 
helyben foglalkoztatottak létszá-

ma. A nehéz körülmények miatt a 
lakosok ingáznak kiskőrösi, kecs-
keméti, budapesti munkahelyekre. 
Ezek miatt jelentős az elvándorlás. 
Ezért is reméli a településvezetés, 
hogy ha több hasonló beruházást 

meg tudnának való-
sítani, mint például a 
vágóhíd-húsfeldolgozó 
üzem, akkor megállna 
a népességcsökkenés. 
A biztos munkahelyek 
megléte hosszú távon 
az ingatlanpiacra is jó hatással bír-
na, és ezzel nem csak megtartanák 
az itt élőket, hanem akár népes-
ségnövekedést is el tudnának érni. 
A remények szerint a juhfeldol-
gozóban egyébként nem csak a 
fülöpszállásiaknak, hanem a kör-
nyező településen élőknek is tud-
nának munkát biztosítani, akár át-

képzéssel is, hiszen jelen 
pillanatban még a konkrét 
munkaerő igényt nem tud-
ják megmondani.
Az egymilliárdot is meg-
haladó beruházás kivitele-
zésének egy részét pályá-

zati forrásból szeretnék biztosítani, 
az önerőt pedig – mivel termelői 
tulajdonú feldolgozó üzemről van 
szó - a beszállításban érdekelt juh-
tulajdonosok adnák össze. Azon 
vagyunk, hogy a fülöpszállásiak 
megtalálják itthon a számításaikat, 
szeressenek itt élni – hangsúlyozta 
a polgármester.

Sok rozé lesz jövőre!
Nem kell keresztet vetni az idei szüretre - állítja Koch Csaba 
villányi és hajós-bajai borász, aki szerint bár néhány szőlőfaj-
tát az ideálisnál korábban le kellett szüretelni, ennek ellenére 
nagy borok is születhetnek a 2014-es évjáratban, különösen, 
ha a borászok új, nemesített fajtákkal dolgoznak.

Meglepően csúnyán 
indult a szeptember, 
rothadó fürtökre pa-
naszkodtak szinte 
minden borvidéken. 
Az októberi felmelege-
dés mentett valamit a 
helyzeten, vagy az már 
annyi volt, mint halottnak a csók?
- Az októberi felmelegedés nagyon 
sokat javított, főleg a késői szüre-
telésű és rothadásnak ellenálló faj-
ták esetében, amilyenek a Caber-
net Sauvignon és Cabernet Franc. 
Természetesen csak akkor volt min 
javítani, ha a borász tökéletesen 
odafigyelt a növényvédelemre és a 
termesztéstechnológiára.
Lehetséges, hogy ami rossz Vil-
lányban vagy Hajós-Baján, az, 
mondjuk, jó Tokajban, vagy 
azért nincsenek ekkora különb-
ségek a Kárpát-medencében?
- A Kárpát-medencében nagy kü-
lönbségek lehetnek az egyes terü-
letek között, főleg az esőzések te-
kintetében. Ez 2014-re is jellemző 
volt, hisz az ország déli részén esett 
a legtöbb eső. A szeptemberi csa-
padék, majd az októberi napsütés 
Tokajban az aszúszemek képződé-
sének kedvezett.
Vannak olyan szőlőfajták, amelyek 
jobban bírták a gyűrődést? Esetleg 
volt, hogy a tervezettnél korábban 
kellett leszedni a fürtöket?
- Sajnos az úgynevezett középéré-
sű, rothadásérzékeny fajták mint a 
Chardonnay vagy a Rajnai Rizling 
esetében nem lehetett megvárni az 
ideális érettséget, korábban le kel-
lett szüretelni a termést.
Ettől azért még lehetnek nagy 
borok a 2014-es évjáratból? Akár 
testes fehérek, akár szép vörös 
házasítások?
- Igen, de kevesebb, mint az átlagos 
évjáratokban. A szőlőtermés meg-
védése, és a borkészítés is nagyobb 
kihívás elé állította a szakembere-
ket 2014-ben, így ebben az évjá-

ratban jelentős különb-
ségek lesznek a borok 
minősége tekintetében. 
Ahogyan utalt rá, 
ilyenkor fontos a meg-
felelő növényvédelem. 
Ilyen időjárásban van 
értelme organikus bor-

termelésről beszélni, vagy itt aztán 
már minden mindegy: aki nem per-
metezik eleget, annak egy szem sző-
lője sem maradt a tőkéken?
- Valóban, az organikus termelők 
vannak a legnehezebb helyzetben 
az ilyen kedvezőtlen évjáratokban. 
Minden bizonnyal jóval csekélyebb 
mennyiséget és gyengébb minősé-
get szüretelhettek a hagyományos 
fajtákból. Ha valaki már új rezisz-
tens fajtákkal dolgozik, például a 
Pécsi Kutatóintézetben a dr. Koz-
ma Pál professzor által nemesített 
fajtákkal, akkor kifogástalan minő-
séget tudott a pincéjébe szüretelni 
idén is.
A Koch Pincészetben hogyan vál-
toztak a korábbi termelési ará-
nyok: lesz annyi könnyű fehér-, 
rozé- és vörösbor mint tavaly?
- Jelentős mértékben növeltük az 
illatos, könnyű fehérborok és rozék 
arányát az idei feldolgozás során, 
hisz ezekben okozta a legcseké-
lyebb kárt az időjárás. A Cabernet 
Sauvignon szőlőnket október vé-
géig kint hagytuk Hajós-Baján és 
Villányban is, és úgy tűnik, kiváló 
vörösborokat tudunk majd készíte-
ni ezekből a szőlőkből.
A Koch Pincészet újítása volt 
néhány éve a Snow Wine, a 
„hóbor”, ami átmenet a kései 
szüret és a jégbor között. A mos-
tani időjárás kedvezett ennek a 
fajtának?
- A Snow Wine alapját képező Raj-
nai Rizling és Chardonnay fajták-
nak ez a mostani évjárat nem iga-
zán kedvezett, de még kint van az 
erre a célra tőkén hagyott szőlő, és 
reménykedünk.
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Világfalut terveznek Kunszálláson
A dinamikusan fejlődő, mintegy 1700 lakosú Kunszállás nagy 
tervek előtt áll – Világfalut építenek. A településen már az elmúlt 
években is számos sikeres fejlesztést hajtottak végre, és a hely-
történeti értékek megőrzésére is nagy hangsúlyt fektettek. 

A Kecskemét és Kiskunfélegyháza 
közelségében található település 
2011-ben megkapta a „Magyaror-
szági Falumegújítási Díjat”, a fenn-
tartható falufejlesztés kiváló szín-
vonalú megvalósításáért. Kovács 

Imre polgármester már harmadik 
választási ciklus óta igazgatja a 
kunszállásiak életét. Tavaly fogad-
ta el az önkormányzat azt a hosszú 
távú, idegenforgalmi koncepciót, 
melynek keretében „Világfalu” épül 

majd Kunszálláson. Ennek lényege, 
hogy a település üresen álló házait 
és azok udvarát, különféle nemzetek 
életkörülményeinek megfelelően 
újítják fel, egy nemzetközi modern 
skanzenné. Első lépésként egy szé-
kely házat rendeznek be a faluban 
az önkormányzat saját költségve-
tésének terhére. Ezzel párhuzamo-
san Kunszállás testvértelepülésén, 
a Hargita megyei Agyagfalván is 

berendeznek egy jellegzetes alföldi 
parasztházat. Mint azt Kovács Imre 
polgármester elmondta, az országok 
sora határtalan, a piaci igények ha-
tározzák meg, hogy hány házat ala-
kítanak majd át. Egyelőre csak né-
hány nemzet házát álmodták meg: 
az erdélyi után a görög, majd az 
olasz, francia, belga, orosz házikó 
szerepel a tervek között. A megva-
lósításhoz szükséges anyagi forrást 

pályázati úton, valamint vállalkozói 
befektetéssel kívánják előteremteni.
A nemzetek házai szállásként is mű-
ködnének. A kivitelezést kunszállási 
mesterek végeznék, és a későbbiek-
ben a házakba érkező vendégek ellá-
tását is meg kell oldaniuk, így a pro-
jekt a munkahelyteremtés, valamint 
a falusi gazdálkodás fellendítését is 
előmozdítja.

Aktualitások az agrárgazdaságban
Az izsáki dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium agrár-
gazdaságért felelős helyettes államtitkára Agrárgazdasági aktualitá-
sok címmel tartott előadást a megyei polgármesterek fórumán, Kiskő-
rösön. Hangsúlyozta: a hazai mezőgazdaság 2010-óta folyamatosan 
növelte a teljesítményét, nőtt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
száma, az export, és a beruházások is. Egy határozott fejlődés indult 
meg, melynek egyik következményeként mintegy 500 milliárd forintos 
betétállomány gyűlt össze a magyar gazdálkodók zsebében.

Az élelmiszer árak növekedése az 
elmúlt néhány évben megállt. A 
2012-es 5,7 százalékos emelkedést 
2011-ben 2,8 százalék, 2014. janu-
ár és szeptember között pedig 0,4 
százalékos csökkenés követte. A 
helyettes államtitkár által bemutatott 
adatok szerint ezzel párhuzamosan a 
beruházások nagyságrendje megsok-
szorozódott. 2010-ben a mezőgazda-
sági beruházások értéke 208,8 milli-
árd, 2013-ban 258,6 milliárd, 2014. 
I. félévében 140,9 milliárd volt. Az 
agrár külkereskedelem alakulása 
ugyancsak biztató, hiszen évente 8 
milliárd euró környékén alakul az 

export teljesítmény, és 
növekszik a külkereske-
delmi pozitívum.
A mezőgazdasági terme-
lés szerkezetéről meg-
tudtuk, hogy jelenleg a 
magyar mezőgazdaság 
40 százalékát a szántóföldi terme-
lés, 34 százalékát állati termék elő-
állítása teszi ki. Efelett számolni 
kell a kertészeti ágazattal, szőlővel, 
borral… A legfőbb feladatok közé 
tartozik a mezőgazdasági termelés 
feltételeinek biztosítása, a térségi 
és tulajdonviszonyok rendezése, a 
mezőgazdaság és élelmiszergazda-

ság versenyképességének növelése, 
a külső piacok megszerzésének és 
megtartásának elősegítése, továbbá 
a belső piac rendezettségének meg-
teremtése. A helyettes államtitkár 
szerint a családi gazdaságok helyzet-
behozása, a munkaigényes ágazatok 
kiemelése és a megtermelt javak 
minél magasabb feldolgozottsági 

szinten való értékesítése 
a tartós versenyképesség 
alapja. Ehhez – hangsú-
lyozta – kiszámítható jö-
vőképre van szükség!
Az előadó a jövőt építő 
agrárpolitikai eszközök 

között megemlítette az átlátható 
és kiszámítható belső piac érdeké-
ben a termelői, feldolgozói és ke-
reskedelmi rendszer fejlesztését, 
a mezőgazdasági vízfelhasználás 
feltételeinek megteremtését, a fi-
nanszírozást biztosító pénzügyi esz-
közök továbbfejlesztését, az adózás 
rendszerének megújítását és az ak-

tív agrárdipomáciai tevékenységet. 
Ahogy fogalmazott: az egyik olda-
lon stabilizálni kell a hazai termékek 
arányát a belpiacon, másrészt pedig 
növelni az élelmiszer exportot. 
Újdonság lesz 2015-től a fiatal gaz-
dák kiemelt támogatása, és a kisebb 
gazdaságok egyszerűsített átalány 
támogatása. Ez utóbbi olyan ön-
kéntes lehetőség lesz, amelybe csak 
egyszer lehet belépni. Éppen ezért 
komoly döntést kell hozniuk a gaz-
dálkodóknak.
– Arra számítunk, hogy a minőségi 
magyar mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek iránt megmutatkozó, 
folyamatosan bővülő kereslet tartós 
lesz. A mi dolgunk az, hogy töreked-
jünk ezt minél több hazai munkaerő-
vel és hazai termőföldön előállított 
termékkel biztosítani. E téren Bács-
Kiskun megye, az itt élő és tevékeny-
kedő gazdálkodók és vállalkozások 
jelentős potenciállal bírnak – jelen-
tette ki a helyettes államtitkár.



Új fejezet a Bács-Kiskun Megyei Kórház életében

Beköltöztek a gyógyító osztályok a Bács-Kiskun Megyei Kórház új, 
„A” jelű épületébe. A 11,5 milliárd forintból megvalósult beruházás 
eredményeképpen korszerű körülmények között, a legmodernebb 
műszerekkel felszerelt osztályokon gyógyulhatnak a térség betegei 
– foglalta össze a Pólus projektként közismertté vált fejlesztés ered-
ményeit Dr. Svébis Mihály főigazgató.

A Kecskeméti Gyógyintézeti Köz-
pont új kórházi tömbjének építé-
se 2011 februárjában kezdődött. 
Az ötemeletes épület mintegy 15 
ezer négyzetméter alapterületű. 
Az új épületszárnyat és a régi ho-
tel épületet előcsarnok köti össze. 
A Póluskórház projekt keretében 
felépített új épületszárny az EU 
támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával készült el, a „Kecskeméti 
Gyógyintézeti Központ – hatékony 
egészségügyi rendszer Bács-Kiskun 
megyei modellje” című TIOP pro-
jekt keretében. 
– Az épület berendezése és az alkal-

mazott technika méltó a XXI. szá-
zadhoz, a műszerbeszerzések során 
olyan régóta vágyott eszközrend-

szerek kerültek a betegellátás szol-
gálatába, amelyek ténylegesen a vi-
lág vezető kórházaiban alkalmazott 
technológiát hozták Kecskemétre. 
A betegellátás minősége ezzel euró-
pai színvonalúvá vált. Az építészeti 
megoldások, a korszerű műszerek, 
az európai színvonalú komfort, a 
betegeinknek, az európai munkakö-
rülmények pedig dolgozóink részé-
re nyit új perspektívát – szögezte le 
a főigazgató. 
Az új épület teljes körűen 
klimatizált és árnyékolt, az 1-2 és 3 

ágyas szobákhoz vizesblokk tarto-
zik, a rendelkezésre álló infrastruk-
túra az európai kórházi ellátási 
igényeket is teljes körűen ki tudja 
elégíteni. 
A beruházás kapcsán több milliárd 
forint értékben kerültek új orvosi 
gépek és műszerek a kórházba. 
Ezek közül a fekvő- és járóbeteg 
ellátásban is kiemelkedő jelentő-
sége van az MR készülék beszer-
zésének, valamint a radiológia 
teljes körű digitalizálásának. Az 
invazív kardiológia 2 darab új 
DSA berendezéssel gazdagodott, 

ami lehetővé teszi, hogy akár két 
asztalon párhuzamosan lássanak 
el infarktuson átesett betegeket. A 
gyermek- és újszülött ellátásban 

a jelenleg kapható legkorszerűbb 
inkubátorok állnak rendelkezésre. 
Dr. Svébis Mihály emlékeztetett 
arra, hogy a Pólus beruházást meg-
előzően és azzal párhuzamosan is 
folyamatos volt a „régi” Nyíri úti 
épületben az állagmegóvás, fel-
újítás, korszerűsítés. Most pedig, 
hogy az Izsáki úti tömbből a több 
mint 300 ágyat jelentő osztályok 
átköltöztek az új épületbe, straté-
giai fontosságú szakmák kaptak új 
lehetőséget, az akár évtizedek óta 
viselt méltatlan körülmények után. 
Mindez nem csak azt jelenti, hogy 

mostantól sokkal korszerűbb kö-
rülmények között gyógyulhatnak a 
betegek, de megszűnik egy olyan 
telephely is, ami jelentős plusz mű-

ködési költséggel volt fenntartható. 
A főigazgató hozzátette: a korábban 
épült Nyíri úti hotel épület korsze-
rűsítése is folyamatos: a jövőben 
további energiaracionalizálási be-
ruházásokat, nyílászáró cserét, és 
egyéb felújításokat terveznek. 
Emellett szeretnék belátható időn 
belül megvalósítani a Pólus 2 be-
ruházást is, amivel lehetővé válna 
az összes kecskeméti osztály el-
helyezése a Nyíri úti telephelyen. 
Erre minden remény megvan, és 
a szükséges összeg egy részét már 
sikerült is megszerezni. Addig is a 

pszichiátriai és a reumatológiai osz-
tályok átmenetileg a repülőkórház 
épületében kapnak elhelyezést.

Az álmok megvalósulnak Baján is

Magyarország miniszterelnöke avatta fel a Bajai Szent Ró-
kus Kórház új épületét szeptember 16-án. Orbán Viktor az 
ünnepségen kitért arra, hogy az egészségügy nem működ-
het üzleti szempontok szerint, az egészségügy színvonalá-
nak emelése érdekében tett kormányzati lépések következ-
tében további fejlesztések, modernizáció várható.

A Bajai Szent Rókus Kórház fő-
igazgatója, Dr. Tóth Gábor ki-
emelte, hogy ez a gyönyörű korsze-
rű, új épület, összesen 3,8 milliárd 
forintot meghaladó beruházás ered-
ményeként született meg. Ez az 
elmúlt évtizedek legjelentősebb 
fejlesztése, amely az intézmény-
nél megvalósult. Az új épületnek 
köszönhetően egy hatékonyabban, 
szervezettebben, gyorsabban és 
nem utolsó sorban gazdaságosab-
ban működő kórház szolgálja a 
bajai és a térségben élő, összesen 

mintegy 200.000 polgár egészsé-
gének védelmét, a betegek gyógy-
ulását. A „Struktúraváltás a Bajai 
Szent Rókus Kórházban” című pá-
lyázat, a TIOP 2.2.4. program forrá-
sai, valamint a kormány támogatása 
lehetővé tette, hogy egy új, korsze-
rű infrastrukturális megoldásokkal 
kialakított, és a legmodernebb or-
vosi eszközökkel felszerelt épü-
letben egyesítethessük a korábban 
két helyszínen működő belgyógyá-
szatot, a szülészet-nőgyógyászatot, 
a csecsemő- és gyermekgyógy-

ászatot, valamint a neurológiát.
Olyan osztályok, olyan szakma-
csoportok közös fejlesztéséről 
és összefogásáról beszélhetünk, 
amelyeknél kiemelten fontos, lé-
nyegében életet menthet a gyors és 
hatékony szakmai együttműködés, 
valamint az ezt szolgáló korszerű 
infrastrukturális háttér.

Baja alpolgármestere, Fercsák 
Róbert is méltatta a fejlesztés fon-
tosságát. 
– Baja vezetősége elkötelezte ma-
gát egy úton az elmúlt négy évben: 
élhetőbb várost szeretnénk. Zsigó 
Róbert polgármesterrel (immár 
államtitkár) mintegy 25 milliárd 
forintos fejlesztést irányítottunk 
Bajára. Ezek zöme az egészsége-
sebb életmódot szolgálja (ökopark, 
strand, kerékpárút), ám a gyógyí-
tásra is fel kell készülni. A kórház 
felújítása régi terv, amely most 
végre megvalósul. Zsigó Róberttel 
és Dr. Tóth Gáborral sokat tettünk 
ezért. Nem csak szállodai körül-
mények között gyógyulhatnak itt 
a betegek, de az új épület a gyógy-
uláshoz, a gyógyításhoz is jobb fel-
tételeket biztosít!
Az új épület a működéséhez a tör-
ténelmi egyházak képviselőitől ál-
dását kapta.
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Uniós milliárdok
Milliárdokról volt szó Baján, az Ifjúsági Szállóban annak 
kapcsán, hogy aláírták az Európai Unió és Magyarország 
közötti partnerségi megállapodást, amely a 2014-2020 kö-
zötti uniós támogatásokat szabályozza.

Az őszi fórumon polgármesterek, 
gazdasági szakemberek és vállal-
kozók kaptak tájékoztatást a pá-
lyázatokról. 2014-2020 között az 
eddigieknél jóval több forrás jut 
Magyarországnak gazdaságfej-
lesztésre. Az összeg 60 százalékát 
kis- és középvállalkozások kapják. 
Az EU most is megjelölt kiemel-
ten támogatandó területeket: a fő 
feladat Európában a munkanélkü-
liség csökkentése. 
A könnyebb átláthatóság érdeké-
ben hét operatív csoportba sorol-
ták be a támogatási területeket. A 

legtöbb pénz, mintegy 3000 milli-
árd forint gazdaságfejlesztésre jut. 
A többi csoport átlagosan 1000 
milliárd forintos kerettel számol-
hat. A következő években a Bács-
kában élők különösen jól járhatnak, 
több itteni területet szabad vállal-
kozási zónába soroltak. Rausch 
Sándor, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke elmondta: 
– A szabad vállalkozási zónákban 
15-20 százalékkal több támoga-
táshoz juthat majd a beruházó. A 
későbbiekben bér- és járuléktámo-
gatásra is lehet számítani.


