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BÁCS

Jó helyen vagy!
A Bács-Kiskun megyei ösztön-
díj program részleteit olvashat-
ja. 2. oldal

***

Kis utak,
nagy fejlesztések
Megyénket érintő útfelújítások, 
fejlesztések.
 3. oldal

***

Az életmentő 
termőföld
Van-e kiút ebből a helyzetből? 
Kökény Attilával, az Év Ag-
rárembere közönség díjasával 
beszélgettünk.
  4. oldal

***

Veterán motorok
Soltvadkerten
Dudás Csaba, a gyűjtemény 
egyik tulajdonosa kalauzol ben-
nünket magával ragadó kiállí-
táson és időutazáson.
 5. oldal

***

Mi folyik itt?
Vargáné Topor Erika és férjével, 
Varga Szabolccsal készült intrjú 
bemutatja a tanyai élet és gazdál-
kodás egy mai kornak megfelelő 
alternatíváját. 6. oldal

***

Nehéz időkben is 
hűnek maradni
Megyénk történései az 1848-
49-es forradalom alatt. 
   7. oldal

***

Már 232 érték a
megyei
értéktárban
Az új megyei értékek mellett 
megtalálja megyénk új hunga-
rikumjait is.
 8. oldal

Itt vagyok otthon
Interjú Bacsa Zoltán zenésszel, 
aki a megye zenéjét szerezte és 
hangszerelte.
 9. oldal

Bács-Kiskun megye ebben az 
évben is közösen, egységes ar-
culattal, 80 négyzetméteren, 12 
standon, 16 társkiállítóval együtt 
jelent meg Magyarország legran-
gosabb turisztikai seregszemléjén. 
A négy nap alatt a kiállítótéren 
több ezer embert szólítottak meg 
a települések képviselői. A megyei 
összefogásnak köszönhetően a ki-
sebb települések attrakcióinak is 
lehetősége adódott a bemutatko-
zásra. 

A megyei megjelenés szerve-
zője a Bács-Kiskun Megyei Ön-

kormányzat turizmusfejlesztési 
cége volt, amely elsősorban térség 
turisztikai fejlesztéseinek koordi-
nálásával, beruházások előkészí-
tésével és menedzsmentjével fog-
lalkozik.

- Igazán izgalmas munka várt 
ránk annak ellenére is, hogy hosszú 
idő után másodszor jelentünk meg 
az Utazás Kiállításon így együtt. 
Gazdag kínálattal és kiváló szak-
emberekkel vártuk a Bács-Kiskun 
megyei standot meglátogató kö-
zönséget. Sikerült megmutatnunk 
azt a csodálatos tárházat, melyet 

térségünk értékekben, élmények-
ben kínálni tud az ide érkező tu-
ristáknak. Hiszem, hogy a megye 
turizmusának magasabb szintre 
emelése csakis közös cselekvés-
sel, a szolgáltatások és attrakciók 
egymásra építésével érhető el. Kö-

szönöm kollégáim és a kiállító te-
lepülések együttműködését, igazi 
csapatmunka volt! – nyilatkozta 
Csáki Béla, a Bács-Kiskun Me-
gyei Turizmusfejlesztési és Mar-
keting NKft. ügyvezetője.  

 (Folytatás az 5. oldalon.)

Az idén is megrendezték március 1-4. között az Uta-
zás Kiállítást a Hungexpo Budapesti Vásárközpont 
területén. A kiállításon Bács-Kiskun megye 16 telepü-
lést összefogva mutatta meg a térség hihetetlen gazdag 
turisztikai kínálatát. A kiállítók azzal a céllal érkeztek, 
hogy kínálatuk közös megjelenítésével hosszabb időtöl-
tésre ösztönözzék a megyébe érkező turistákat.

Kincsek nyomában Bács-Kiskunban

A megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte Bács-Kiskunban, amelyek a gazdaságot, infrastruktúrát 
hivatottak fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű településekre. A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a híd szerepét látja el a pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével, hogy az itt élők életminősége, 
gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen megyénk népességmegtartó képességének. A beruházások 
között több városközpont is megújul, ezek közé tartozik a kiskunfélegyházi zöld város projekt, amely keretében 
közel 2 milliárd forintból alakítják ki az új városközpontot. (További fejlesztésekről a 3. oldalon olvashatnak.)

Átfogó megyei fejlesztések

MEGYEHÁZA
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A megyei kamarák pályaorientá-
ciós tevékenységének klasszikus 
formái az osztályfőnöki órák, a 
szülői értekezletek és egyéb tájé-
koztatók megtartása. A kamarák 
kihasználják azt az előnyüket, 
hogy napi kapcsolatban állnak 
a gazdálkodó szervezetekkel. 
„Velük közösen sokkal könnyeb-
ben meg tudjuk ugyanis mutatni, 
hogy egy szakma mit jelent va-
lós környezetben” – fogalmazott 
Bársony István, a köztestület 
pályaorientációs tanácsadója. 
A céglátogatásokon azt a tapasz-
talatot szűrtük le, hogy a mai 
fogyasztói társadalomból eltűnt 

az otthoni barkácsolás. Az isko-
lai technikatanítás is gyökeresen 
megváltozott. Mindezek hatására 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara vezetése úgy 
döntött, hogy az elméleti tájékoz-
tatók helyett inkább gyakorlati ol-
dalról közelíti meg a pályaorien-
tációs munkát. Így született meg 
a gondolat, hogy egy hétvégi pá-
lyaorientációs családi napot szer-
vezünk kamaránkban, cégláto-
gatásokkal egybekötve. Március 
10-én, szombaton fogadtuk a 6-7. 
osztályos tanulókat és szüleiket. 

A rendezvény során a gyere-
kek kipróbálhatták a szakmákat, 
megismerkedhettek azok alap-
szerszámaival és anyagaival. Így 
egyszerre két cél érhető el: meg-

szeret a gyerek egy szakmát, s ez-
által könnyebben talál magának 
egy életre szóló hivatást, és biz-
tosabbá válik a pályaválasztása, 
melynek köszönhetően csökken 
az iskolaelhagyók száma. 

A rendezvényre látogatók 
minibörzéken is részt vehettek, 
melyekre a szakképzési centrum 
különböző tanműhelyeiben ke-
rült sor. A következő lépés az 
lesz, hogy a gyerekek a cégek 
tanműhelyeibe is ellátogathatnak 
majd. A márciusi pályaorientáci-
ós programok során elsősorban 
a hiányszakmák - a gépgyártás, 

a fém ipari szakmák, az egészség-
ügyi és faipari szakmacsoportok, 
valamint az építőipari szakmák 
- kerültek fókuszba. Ezek biztos 
állást és megélhetést jelentenek 
majd a fiataloknak, a lányoknak 
is!

A célcsoportnak, a 7-8. osztá-
lyosoknak a szakmák megisme-
résekor sokkal izgalmasabb az 
aktív részvétel, mint egy előadás 
meghallgatása vagy tesztek kitöl-
tése. A családi napot követően 
nemcsak a gyerekektől, hanem a 
szüleiktől és az iskoláktól is pozi-
tív visszajelzéseket kaptak a szak-
emberek. Beigazolódott, hogy 
kimondottan hasznos, ha a ta-
pasztalatszerzésben is együtt vesz 
részt a gyermek és a szülő. 

A JÖVŐ ÚTJA

Milyen pályát válasszunk?
A szülőknek nagyon fontos szerepük van gyermekük 
pályaválasztásában. Ezért szervezett a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara céglátogatás-
sal egybekötött családi napot március 10-én a tanu-
lók és szüleik számára, mely során közösen tapasz-
talhatták meg, miként változtak a szakmák, hogyan 
alakult a képzési repertoár és megtudhatták, mit is 
jelent a duális képzés fogalma. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat nagyszabású és hosszú 
távú képzési és foglalkoztatási 
programokat indított partnereivel 
Bács-Kiskun megyében. A cél a 

munkaerő-piac bővítése, a foglal-
koztatás növelése, ezáltal a térség 
gazdaságának élénkítése és a la-
kosság életszínvonalának emelése. 
Ennek egyik eszközeként március 

1-től a cégek új munkahelyek után 
bértámogatást igényelhetnek.  A 
vállalkozások 2018. március 1-től 
már igényelhetik az elhelyezkedést 
segítő támogatásokat  a Bács-Kis-
kun megyében munkát vállalni 
szándékozó, álláskereső hátrányos 
helyzetűek, inaktívak, valamint 
közfoglalkoztatottak részére. A 
munkaadók kérelem alapján kap-
hatnak bérköltség támogatást, ha 
álláskeresőt foglalkoztatnak mun-
kaviszony keretében teljes mun-
kaidőben, vagy legalább a napi 4 

órát elérő részmunkaidőben. A 
támogatás folyósítási időtartama 
legfeljebb 8 hónap lehet, további 
4 hónapos támogatás nélküli to-
vábbfoglalkoztatási kötelezettség-
gel. A támogatás mértéke havonta 
legfeljebb a minimálbér másfél-
szerese és annak szociális hozzá-
járulási adója mértékéig terjedhet. 

A kérelmek az adott járási hi-
vatal állami foglalkoztatási szerv-
ként eljáró egységénél nyújthatók 
be, valamint további információ is 
ott kérhető.  

Az elmúlt 35 év megfigyelései 
alapján az összes biztosított me-
zőgazdasági kárnemen belül 20 
százalék volt a jégkár aránya. Az 
immár vitathatatlan klímaválto-
zás következtében pedig egyre 
gyakoribbak a szélsőséges időjá-
rási események, és ezek kedvezőt-
len gazdasági, környezeti, illetve 
társadalmi hatása is növekszik.

A jégkár ellen azonban lehet 
védekezni. Jó referenciák állnak 
rendelkezésre: Dél-magyaror-
szági Jégesőelhárítási Egyesülés 
(NEFELA) az 1990-es évek ele-
jétől Somogy, Tolna és Baranya 
megyékben működtet talajgene-
rátoros jégkármérséklést, illetve 
ilyen rendszert használnak pél-
dául Franciaországban, Spanyol-

országban és Horvátországban is.
A kiépítés költségeire a Vi-

dékfejlesztési Program jelentett 
megoldást: ebben erre a célra 1,8 
milliárd forintot különítettek el.

Az országos rendszert négy 
régióra bontva (Kelet-Magyar-
ország, Közép-Magyarország, 
Észak-Dunántúl és Dél-Dunán-
túl) építik ki, a jelenleg három 
megyét lefedő (Baranya, Somogy, 
Tolna) NEFELA egyesület integ-
rálásával.

A rendszer kiépítése során 
minden új régióban egy-egy lo-
gisztikai központot kell kialakí-
tani. Innen szolgálják ki a régióba 
telepített generátorokat, irányít-
ják a működésüket, és védekezé-
si időszakon kívül itt tárolják a 

berendezéseket. A talajgenerá-
torokat országosan egy képze-
letbeli 10x10 kilométeres háló 
rácspontjaihoz illesztve telepí-
tik. Összesen 986 talajgenerátor 
szükséges a megfelelő országos 
fedés biztosítása érdekében. Ezek 
döntő többsége, 764 darab talaj-
generátor manuális működtetésű 
berendezés. A fennmaradó 222 
generátor automata lesz. Me-
gyénkben 88 db generátor kerül 
telepítésre.

A jégkár-mérséklő rendszer 
egy olyan jelentős projekt, amely 
minden gazdálkodónak előnnyel 
fog járni. Minden egyes elköltött 
forinttal a számítások szerint 
33 forint termelési értéket lehet 
megóvni csak a mezőgazdaság-
ban. Minden esztendőben az éves 
kamarai tagdíjbevétel 10-szerese, 
50 milliárd forint kár előzhető 
meg a rendszerrel. 2018 májusá-
ban induló struktúrát - a tervek 
szerint – úgy működtetik, hogy 
a gazdáknak egy plusz forintjába 
sem kerül: a kárenyhítési alapba 
fizetett összegen felül nem kell 
további kiadással számolniuk.

Kevesen tudják, pedig érdemes ismerni!
Bértámogatást igényelhetnek 2018. március 1-től a 
cégek új munkavállalói után az úgynevezett TOP 
forrásokból. 

Új munkahelyek támogatása

Hamarosan az ország teljes területét talajgenerátorok 
védik a jégeső okoztak károkkal szemben. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara egy országos lefedettségű, 
minden szempontból egységes  megoldáson alapuló 
jégkármérséklő rendszer kiépítésén dolgozik.

Védelem a jégeső ellen

A megyei önkormányzat elköte-
lezett abban, hogy megyénkben 
a fiatalok megtalálják a számítá-
saikat, és hasznos tudással felvér-
tezve tudjanak a munkaerőpiacra 
lépni. A  Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat  kiemelten fon-
tosnak tartja és mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy ver-
senyképes tudással fiataljaink a 
megyénkben tudjanak gyökeret 

ereszteni, itt találják meg bol-
dogulásukat. Ki tudjon alakulni 
az az egészséges megyei identi-
tás, amely generációkon keresztül 
megyénk versenyképességét és 
kiváló életterét hivatott elősegíte-
ni, szolgálni. 

A „Bács-Kiskunban itthon 
vagy!” című ösztöndíj pályázat, 
azokon kíván elsősorban segíte-
ni, akik nehezen, vagy egyáltalán 
nem tudnák saját erejükből ezt a 
tudást megszerezni. 

Az európai uniós forrásból fi-
nanszírozott pályázat által a me-
gyei önkormányzat több mint 150 
millió forinttal tudja segíteni az 
érintett településeken élő fiatalok 
közneveléshez és felsőoktatáshoz 
való hozzáférésének biztosítását, 
a tanulók saját maguk képessé-
geibe való invesztálását. Az első 
pályázati felhíváson több mint 
31 millió forint válik elérhetővé. 
A fiatalok a 2017/2018. tanév II. 
félévi tanulmányainak segítésére 
akár 250  000 Ft vissza nem térí-
tendő, 100%-os intenzitású támo-
gatáshoz is juthatnak, amelyet a 

hagyományos iskoláztatási költ-
ségeken túl saját igényeik szerint 
felhasználhatnak. Ez a támogatás 
személyenként négy alkalommal 
ítélhető oda, így egy tanuló akár 
egy millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásban is részesül-
het tanulmányai alatt. 

Jelen felhívásra már a meg-
jelenés után sok tanuló nyújtott 
be pályázatot és folyamatosan 
várjuk a további jelentkezéseket 
2018. március 30. napjáig. A pá-
lyázatokat a megyei közgyűlés 
elnöke – az érintett települések 
polgármestereiből és meghatal-
mazottjaiból álló Ösztöndíj vé-
leményező Testület javaslatát fi-
gyelembe véve – 2018. május 16. 
napjáig bírálja el. 

A következő pályázati felhívás 
2018. június 29. napján jelenik 
meg, amelyre 2018. szeptember 
15. napjáig várjuk majd a jelent-
kezéseket. 
További információ: 
www.bacskiskun.hu
osztondij@bacskiskun.hu 

BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY! • ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

Jó helyen vagy!
„A legtöbb, ami gyerekeinknek adhatunk, 
gyökerek és szárnyak”  Goethe
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FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA

TOP HÍREK
Az elmúlt hónapokban jó né-
hány fejlesztés elindulásának 
lehettünk tanúi megyeszerte. 
Ezekhez támogatást a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat ko-
ordinálásában, az úgynevezett 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) biz-
tosít. Bács-Kiskunban az or-
szágban egyedülálló a megyei 
önkormányzat és a települések 
együttműködése, mivel már a 
kezdeti szakasztól közös volt a 
tervezés, majd a megvalósítás is.

A megyei önkormányzat ak-
tívan közreműködik a projektek 
szakmai támogatásában, haté-
kony segítséget nyújt a pályáza-
tok gördülékeny lebonyolításá-
ban. Ezt a folyamatot segítette 
Rideg László elnök 10 megye-
járó körútja is, melynek során a 
polgármesterekkel tekintette át 
az aktuális feladatokat. A lako-
sok legnagyobb örömére pedig a 
beruházások némelyike már el is 
készült.

***
Felújított egészségház Rémen
A település központjában lévő 
épületben kapott helyet a fogor-
vosi és védőnői szolgálat, melyet 
az utóbbi hónapokban kemény 
és odaadó munkával varázsoltak 
újjá.  A renoválás keretén belül 
elkészült az akadálymentesí-
tés, kiépült a mozgáskorlátozott 
WC, kicserélték a burkolatot és a 
nyílászárókat, valamint az épüle-
tet újrafestették és az ellátáshoz 
szükséges eszközöket is besze-
rezték.

***
Nagy nap Petőfiszállás
életében
Hamarosan vadonatúj óvoda fog 
épülni a településen, melynek 
alapkövét rakták le március-
ban ünnepélyes keretek között. 
Jövőre a gyermekek már egy 
olyan óvoda falai közt kapják 
meg mindazt az élményt, ami 
életük végéig köti majd őket az 
anyanyelvhez, a szülőföldhöz és 
a településhez. A helységek és a 
gondozás körülményei mind a 
hazai, mind az Európai Uniós 
követelményeknek maximálisan 
megfelelnek.

***
Belvízmentesen
Bácsbokodon
Az 1970-es években kialakí-
tott belvízelvezető rendszeren 
a megépítése óta most először 
történt ilyen mértékű felújítás, 
összesen 1377 méteren. A la-
kosság is megismerkedhetett a 
vízvisszatartás fontosságával és 
az elkészült belvízrendszer fenn-
tartásával.

A fejlesztésre részben a megyei 
TOP források biztosítanak lehe-
tőséget, mely összegből mindösz-
szesen 31,6 km hosszon újulnak 
meg mellékútjaink. A beavat-
kozás során a meglévő burkolat 
marását követően új kötő és ko-
póréteg kerül az alapra, megújul 
a vízelvezetés és az útpadka is 
rendezésre kerül külső vállal-
kozók bevonásával. Az érintett 
útszakaszokon lévő műtárgyak, 
átereszek, forgalomtechnikai be-
rendezések szükség szerint meg-
újításra kerülnek. A leromlott 
állapotú utak felújításával nem 
csak a biztonságos közlekedés 
feltételei javulnak, hanem a tele-
pülések és a térségben lévő mun-
kahelyek megközelíthetősége is 

könnyebbé válik. A javítási mun-
kálatok 10 települést érintenek 
térségünkben. 
A fejlesztésekre nem csak uniós 
forrás, hanem a hazai költség-

vetés támogatása is lehetőséget 
kínál. A Magyar Közút NZrt. 
2018. évi közútfejlesztési tervei 
között több mint 54 km pálya-
hossz érinti megyénket a kö-
vetkező táblázat szerinti burko-
lat-felújításokkal, szintén külső 
vállalkozókkal elvégeztetve. A 
felújítások ütemezetten március 
második felében már elkezdőd-
nek.

Bács-Kiskun megyét érintő-
en további két útszakasz is fel-
újításra kerül még az idei évben 
a Magyar Közút NZrt saját ki-
vitelezésében. Ennek keretében 
további 5,612 km hosszan új 
kopóréteg építésére kerül sor a 
nyár és kora őszi időszak folya-
mán. 

Bács-Kiskun megyében az idei évben mintegy 100 ki-
lométernyi út felújítása indul el. Amint az időjárá-
si viszonyok megengedik, a kivitelezési munkálatok 
megkezdődnek. Az állami utak fejlesztését a Magyar 
Közút NZrt. koordinálja.

Kis utak, nagy fejlesztések

Magyar Közút NZrt. 2018. évi 
közútfejlesztési terve

A Magyar Közút NZrt. saját meg-
rendelésére végzett útfelújítási terve

TOP forrásból megújuló 4-5 
számjegyű állami utak

A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat koor-
dinációjával indult el a 
megyei kerékpárhálózat 
fejlesztési koncepció elő-
készítése.

A megyei területfejlesztési forrá-
sokból összesen közel 85 km ke-
rékpáros úthálózat épülhet meg 
az elkövetkező két esztendőben 
Bács-Kiskunban. A fejlesztés a 
megye megközelítőleg 400 km-es, 
eddig  már megépült kerékpárút 
hálózatát egészíti ki.

Többek között a megye nyuga-
ti részén kerékpárút épül Solt és 
Akasztó között. Újjáépül a Szeli-
di-tavat Dunapatajjal összekötő 
útszakasz is.  Az ott élők nagyon 
várják, hogy biztonságosan tehes-
sék meg a Tázlár és Tázlár-Felső-
telep közötti szakaszt. Turisztikai 

szempontpól fontos fejlesztés a 
Vadkerti-tavat Soltvadkerttel 
összekötő útvonal megvalósítása 
is, melyet az idei szezonban már 
birtokba vehetnek az ide látogató 
vendégek.

De nem csak új utak épülnek, 
hanem a továbbtervezés is elindul 
az idei évben, hiszen jól látszik, 
hogy hiányzó szakaszok még ta-
lálhatók megyénkben. A távlati 
cél az, hogy az elkövetkező évek 
megyei fejlesztései egy rendszer 
részeként összehangolva, elsősor-
ban olyan útszakaszok fejlesztése-
ire terjedjenek ki, amelyek a háló-
zati hiányokat pótolják.

Az Eurovelo6 megyei szakasza 
is a megújulás előtt áll, hiszen a  
Kormány döntött arról, hogy ter-
vek készülnek az útszakasz hiány-
zó elemeinek megvalósítására. 

Megyei kerékpáros 
stratégia készül

SOLTVADKERT - 380 MILLIÓ FORINT
A Vadkerti-tavi strand fejlesztésének közvetlen célja az önkormány-
zat tulajdonában álló természetes fürdőhely turisztikai infrastruktú-
rájának fejlesztése, a strandolás körülményeinek javítása. A fejlesztés 
keretében egy új, több funkciós fogadóépület kerül kialakításra, mely-
lyel párhuzamosan megújul a parti sáv és a strand területének jelentős 
része is.

BUGAC - 1 MILLIÁRD FORINT
A bugaci nemzetségi monostor és az ott előkerült páratlan leletanyag 
nemcsak Magyarország legjelentősebb régészeti lelőhelyévé emeli Bu-
gacot, de nemzetközi szinten is különlegesnek tekinthető. A beruházás 
keretében egy modern bemutató épület és kiállító hely kerül megvaló-
sításra, közel 1 milliárd forint értékben. Kialakításra kerül a kolostori 
életet bemutató épületegyüttes, kilátó, közösségi- és rendezvény térek, 
létesülnek levendulások, fűszer és gyógynövénykertek.

BAJA - 1,3 MILLIÁRD FORINT
Zöld város program keretében megújul a bajai piac. A 2019-re terve-
zett befejezés után már 612 elárusítóhely várja a termelőket és a vásár-
lókat. A piac alapterülete nem változik, de jobban megfelel a modern 
kor kihívásainak. Az árusítóhelyek fejlesztésén túl a parkolási lehető-
ségek is több mint 120 férőhellyel bővülnek.
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Egy felelősebb
és élhetőbb
megye a cél
A Bács-Kiskun Megyei Klíma 
Platform idei első ülésének a 
Megyeháza adott otthont, mely-
nek során többek között a megyei 
klímastratégia megvalósításához 
vezető megoldásokat egyeztették 
a résztvevők. A Platform tagjai kö-
zött legalább egy dolog közös, hisz-
nek abban, hogy az emberi akarat 
és beavatkozás egy élhetőbb világot 
eredményez.

A tavalyi év végén a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat koor-
dinálásával elkészült Bács-Kiskun 
megye klímastratégiája, azaz az a 
dokumentum, mely tartalmazza a 
térség éghajlatváltozásával kapcso-
latos céljait és a kihívásokra java-
solt cselekvési javaslatait.

A klímastratégia célkitűzéseit 
szolgáló együttműködések most 
nyerhetik el igazi tartalmukat, hi-
szen a dokumentum rögzítette a 
legfontosabb beavatkozási terüle-
teket. Kormányzati, önkormány-
zati, vállalkozói és civil összefo-
gásra van szükség, közös fellépésre 
annak érdekében, hogy lassítsuk az 
éghajlatváltozás negatív hatásait és 
alkalmazkodni tudjunk azokhoz. 
A megbeszélésen előadást tartott 
Kökény Attila, aki kitért a talajé-
letre épülő, szántás nélküli tech-
nológia és a minimumművelés 
fontosságára. Kökény Attilának a 
nemzetközi talajmegújító mező-
gazdasági technológiák magyar 
adaptálásában kiemelkedő szere-
pe van, számos gazdaság számára 
nyújt tanácsadást a megfelelő gép-
park és vetésforgók gazdaságos át-
alakításában.

Az előadást követően Józan 
Tamás, a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
projektmenedzsere számolt be az 
idei év teendőiről. Többek között 
kiemelte, hogy egy jó gyakorlatok 
gyűjteménye készül, amely prakti-
kus ötleteket kínál az éghajlatvál-
tozás elleni küzdelemre a lakosság, 
a vállalkozások és az intézmények 
részére.

A jelenlévők megerősítették, 
hogy egy olyan kódex elkészítésére 
van szükség, mely az együttműkö-
dés, valamint a szakmai tapasztala-
tok összegyűjtése és rendszerezése 
révén hozzájárulhat egy felelősebb 
és élhetőbb világhoz. A fenntart-
ható életet biztosító magatartási 
tanácsokat és környezettudatossá-
got segítő módszereket tartalmazó 
elektronikus kiadvány terjesztése 
különösképpen Bács-Kiskun me-
gyére terjed majd ki. 

***
Amennyiben Önnek is vannak 

jó gyakorlatai, megoldásai akár a 
háztartási, akár a vállalati, akár 
az intézményi keretek között zajló 
energiacsökkentési, energiahaté-
konysági, hulladékcsökkentési vagy 
egyéb klímavédelmi témában, kér-
jük, ossza meg velünk, hogy mi is to-
vábbadhassuk a tudást másoknak. 
Jó megoldását, követendő példáját 
küldje szerkesztőségünk címére: 
info@bacskiskun.hu, 6000 Kecske-
mét, Deák tér 3.

Milyen indíttatásból kezdett el 
mezőgazdasággal foglalkozni?
Kökény Attila: Erőteljes élet-
módbeli lépés volt. Külföldön 
dolgoztam és nagyjából egy idő-
ben diagnosztizáltak nálam rá-
kot, és ekkor szültetett meg a kis-
lányom is. Ez a két dolog indította 
el bennem azt, hogy törekedjek a 
minél tisztább táplálék fogyasztá-
sára, valamint arra, hogy a kislá-
nyomnak egy élhetőbb jövőt tud-
jak biztosítani. 

Később a termelés során szem-
besültem azzal, milyen mértékű 
talajpusztítás zajlik világszerte, 
milyen ökológiai károkat okoz 
az a gazdálkodási forma, amivel 
nagyjából a gazdák 90 százalé-
ka dolgozik napjainkban. Ekkor 
derült ki számomra: a jelenlegi 
intenzív mezőgazdaságnak már 
nincs sok hátra. Mindenképpen 
változtatni kell. Megújítás nélkül 
az erőforrások már nem lesznek 
képesek ellátni bennünket, szük-
ség van egy másfajta szemléletre. 
Ekkor kezdtem el saját magam 
termelni, jelenleg pedig Oroshá-
zán kértek fel egy 200 hektáros 
biogazdaság vezetésére.
Mi a lényege a talajmegújító 
mezőgazdaságnak?
KA: A mezőgazdaság legfon-
tosabb erőforrása a talaj, mely 

termelékenysége végóráit éli ha-
zánkban is. A lepusztított földek 
néhány évtizeden belül teljesen 
kimerülnek a hagyományos mű-
velés mellett. Fontos tudni, hogy 
a talaj nem csak támasztóközege 
növényeinknek, hanem számos 
élőlény alkotja összetett szerkeze-
tét. Minden alkalommal, amikor 
megbolygatjuk a talajt, vagy vegy-
szereket használunk, a talajéletet 
veszélyeztetjük.

A talajmegújító gazdaság ed-
dig élő szokásokat és hiedelmeket 
rakja félre és tér át a minimum-

művelésre, amely mellett még 
hatékonyabb gazdálkodást lehet 
folytatni. 
Lassan négy éve tart előadáso-
kat. Milyen volt az első fogadta-
tás?
KA: Már a kezdetek során a ter-
melők látták, hogy én másképpen 
állok a földműveléshez. Inter-
netes fórumokon beszélgettünk 
a tevékenységemről, osztottunk 
meg tapasztalatokat, majd ezt kö-
vetően kíváncsiak lettek rám és 
arra, amit csinálok, így indultam 
el előadásokat tartani.

Az első fogadtatás a mai napig 
nagyon vegyes és kezdetben is az 
volt. Azokat az embereket, akik 
mernek valamit másképp csinál-
ni, gyakran megbélyegzik. Sokan 
gondoltak hiteltelennek. Persze 
voltak gazdák, akik már ezt a 
módszert alkalmazták előttem is, 
ők természetesen nagyon örültek 
ennek a kezdeményezésnek. So-

kan keresnek meg, hogy tegyek 
javaslatot egy adott terület jobbá 
tételére, mert a következő gene-
rációnak szeretnének minőségi 
talajt hátrahagyni. Alapvetően azt 
látom, hogy lassan, de biztosan 
formálódnak a vélemények. Ta-
lán kezd kialakulni egy más fajta 
szemlélet a mezőgazdaságban. 
Az Év Agrárembere közönség 
díját tudhatja magáénak, mit je-
lent ez Önnek?
KA: Nagy felelősségként élem 
meg. Mindig kitartottam, és ki is 
fogok az elmondott szavaim mel-
lett. Úgy gondolom: így lehetek 
csak hiteles. Ez a díj talán azt is 
jelenti, hogy a kijelentéseim faj-
súlyosabbá válnak ezen túl. A kö-
zönség elismerése újabb köteles-
séget szabott rám, a megkezdett 
munkát folytatnom kell. Fel kell 
hívni minden gazdálkodó figyel-
mét arra, hogy megújulásra van 
szükség földjeink érdekében.

Szakmai fórumok rendezé-
se, érzékenyítő akciók, nyári 
táborok szervezése, kreatív 
fotó- és képzőművészeti pá-
lyázat kiírása iskolák számá-
ra, ismeretterjesztő, interaktív 
klímasátor települési rendez-
vényeken való megjelenítése 
– csak néhány azon progra-
mok közül, melyet a megyei 
önkormányzat a tavalyi évben 
tett a mára globális problé-
mát jelentő éghajlatváltozás 
következményeinek mérsék-
lése és a már kialakult hatá-
sokhoz való alkalmazkodás 
érdekében. Mindezek ered-
ményeként tavaly év végére 
elkészült a Bács-Kiskun Me-
gyei Klímastratégia, mely a 
klímaváltozás kihívásaira fo-
galmazza meg a térség közös 

cselekvési irányát. A megyei 
önkormányzat idén sem tét-
lenkedik, gőzerővel folytatja az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
szemléletformáló, érzékenyí-
tő tevékenységét. Kéthavonta 
szakmai hírlevelet juttat el a 
témában érdekelt szervezetek, 
vállalkozások és magánembe-
rek részére, melyben témába 
illő aktualitásokról, újdonsá-
gokról, közérdekű, fontos tud-
nivalókról, eseményekről szá-
mol be, pályázati lehetőségekre 
hívja fel a figyelmet és elleshe-
tő, adaptálható jógyakorlato-
kat mutat be. (A hírlevélre az 
info@bacskiskun.hu e-mail cí-
men lehet feliratkozni,  a koráb-
bi számok pedig a bacskiskun.
hu weboldalon olvashatóak el.)

A tavalyi évhez hasonlóan 

2018-ban is – a települések 
rendezvényeihez kapcsolódva 
- útra kel a megyei interaktív 
klímasátor, ismeretterjesztő, 
tudást bővítő, szemléltető esz-
közökkel, játékokkal, totóval és 
hasznos nyereményekkel. Ké-
résre oktatási intézményekhez 
is ellátogatunk, ezzel színesít-
ve a diákok természetismeret, 
biológia vagy akár földrajz 
óráit. 

Kézzel fogható, gyakorlati 
segítséget szeretnénk nyújtani 
a termelőknek, a kertes ház-
ban, valamint a panellakások-
ban élőknek, intézményeknek 
és vállalkozásoknak, ezért az 
év során elkészítjük a jógya-
korlatok kódexét elektroni-
kus formában. Ebből az átlag 
emberek is megtudhatják, a 
maguk szintjén mit tehetnek 
az éghajlatváltozás elleni küz-
delemben. Ennek nyomtatott, 
rövidített kivonatát a megye 
minden postaládájába eljuttat-
juk az év utolsó Bács Megye-
háza magazinjának mellékle-

teként. A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Bátya, Ku-
nadacs és Szentkirály tele-
pülések önkormányzataival 
karöltve pályázati támogatást 
nyert a megyei és a települési 
fenntartható energia és klí-
ma akciótervek elkészítésére. 
Ez egy olyan minta cselekvési 
terv lesz, mely útmutatót ad az 
önkormányzatoknak arra, mit 
tudnak tenni a saját környeze-
tükben az energiafelhasználás 
csökkentése és az energiaha-
tékonyság növelése érdekében. 
Ezt később az összes járásban 
bemutatjuk, hogy más telepü-
lések is hasonló dokumentum 
formába önthessék elképzelé-
seiket.

Az Éghajlatváltozási Plat-
form az idei évben is tart 
szakmai fórumokat, az első 
rendezvényre február 15-én, a 
Megyeházán került sor. A klí-
maváltozással érintett szerve-
zetek találkozója alkalmával a 
szakemberek egyeztették a fel-
adataikat, kapcsolódási ponto-
kat és közös pályázati lehetősé-
geket kerestek.

Közös cél - egyéni feladatok
A klímaváltozás már a mindennapjainkban érezteti 
rendkívül negatív hatását, mellyel egyéni és közössé-
gi szinten is fel kell vennünk a küzdelmet. A megyei 
önkormányzat felismerte felelősségét és aktívan részt 
vesz az alkalmazkodást és megelőzést elősegítő kezde-
ményezéseivel. 

Az életmentő  termőföld
Aki napjainkban mezőgazdasággal foglalkozik, vi-
lágosan látja, hogy egyre szélsőségesebb időjárási 
viszonyok mellett, kizsigerelt földeken nehéz hasznot 
termelni. A kellő hozam elérése érdekében még több 
kémiai anyag kerül földjeinkbe, ezáltal pedig ételeink-
be is. Van-e kiút ebből a helyzetből? Kökény Attilával, 
az Év Agrárembere közönség díjasával beszélgettünk.
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A három gyűjtő régóta szemléli ku-
tatva a világot: Tóth István-Csitta 
több mint 25 éve, Dudás Csaba 12 
éve, Tóth Gábor pedig több mint 
8 éve gyűjti és kizárólag önerőből 
újítja fel a különböző forrásokból 
beszerzett motorkerékpárokat. A 
soltvadkerti önkormányzat veze-
tése a fanatikus gyűjtők mellé állt 
és ingyenesen a rendelkezésükre 
bocsátott egy 100 négyzetméteres 
pincehelységet a belvárosban, ahol 
a kiállítás létrejöhetett. „A döntő 
pillanat 12 évvel ezelőttre datáló-
dik, amikor is véletlenül rábukkan-
tam egy réges-rég elfelejtett motorra 
a pincében. Meglátni és szerelembe 
esni egy pillanat műve volt.  A régi 
szépségek keresése és gyűjtése iránti 
vágy ott és akkor született meg ben-
nem, s a mai napig tart. A ’80-as, 
’90-es években ezeknek a jármű-
veknek nem volt becsülete, ötösé-
vel hordták a magyar motorokat a 
MÉH telepre. A legtöbb ember nem 
is gondolta volna, hogy miután 
megjelentek az utakon a moder-
nebb motorok, a magyar Csepelből 
és Pannóniából hamarosan megbe-
csült veterán lesz.” 

A különféle városi és tanyavi-
lágban használható segédmotoros 
kerékpárok, motorok és robogók 
időrendi sorrendben sorakoznak 
egymás után a teremben, kezdve 
az 1930-as évektől egészen 1975-
ig. Ahogy az idő haladt előre, úgy 
fejlődött a gépek rugózása, telje-
sítménye, felépítése, váltak színe-

sebbé, felszereltebbé és korszerűb-
bé. A kiállítás legidősebb darabjai 
már a második világháború előtt 
is rótták a magyar utakat: a Weiss 
Manfréd Művekben készült külön-
féle Csepelek, a Schweitzer Henrik 
Budapesti gyárában készült SHB 
járművek, valamint a kissé masz-
szívabb, színvonalasabb Mátra 
motorkerékpárok, amelyek a volt 
motorversenyző, Urbach Lász-
ló üzemében láttak napvilágot. A 
Weiss Manfréd gyár lebombázása 
után megrekedt a motorkerék-
párok magyarországi gyártása. A 
termelés 1946-ban indult el újra 
1949-ig a Weiss Manfréd Művek-
ben, majd a gyár a Rákosi Mátyás 
Művek, végül 1953-ban a Csepel 
Motorgyár elnevezést kapta. A ko-
rábbi motorok továbbfejlesztésével 
készültek itt a későbbi Csepelek és 
Pannóniák. 

A magyar motorgyártás utol-
só napja 1975. október 24-e volt, 
ezután már csak Csepel kerékpá-
rok készültek a gyártósorokon. A 
KGST ezentúl még Ikarus buszok 
és Rába teherautók gyártására 
adott engedélyt. Magyarország és 
Kelet-Európa útjain megjelentek 
a többi szocialista ország kétke-
rekűi: a Simpsonok, MZ-k, Riga és 
Verhovina mopedek, IZS, Ural és 
Dnyepr motorok, Jawák, Czetkák, 
Babetták, Komár és Romet mope-
dek, sőt, a román Mobra mopedet 
is meg lehetett vásárolni. A nagy 
tömegterhelés miatt ezek azonban 

meglehetősen rossz anyagminő-
ségben készültek, megbízhatat-
lannak és javíthatatlannak bizo-
nyultak. 

A kiállítás varázslatos hangu-
latát a sokszínűségén túl az adja, 
hogy a kiállított közlekedési esz-
közök nagy részét meghagyták 
eredeti formájában. „A legtöbb 

járművünk nem felújított, hanem 
fellelt állapotú, tehát hűen tükrözi 
gazdája szokásait. Vallom, hogy 
egy tisztességgel megőszült jármű 
felbecsülhetetlen értéket jelent, hi-
szen látszik rajta a nagypapa tér-
de nyoma, elárulja, milyen terepen 
használták, s beszédes egy-egy kar-
colás, horpadás és kopás is.” – avat 
be a kulisszatitkokba Csaba.

Tárlatvezetőm kedvence a Tün-
de névre keresztelt robogó, mely a 
legritkább, legkisebb darabszám-
ban, 1959 és 1961 között gyártott 
magyar jármű volt - mindössze 
2538 példány készült belőle. Külö-
nös történet szőtte szorossá Csaba 
és a Tünde robogók „kapcsolatát”: 
„A ritkaságnak számító motorból a 
soltvadkertiek közel 120 db-ot meg-
vásároltak, a vázat, a burkolatot és 
a kerekeket kidobták a szemétbe, a 
kiszerelt motorblokkból pedig lo-
vaspermetező szivattyút készítettek. 
Ez a későbbi csettegő őse volt. A 
majdnem 120 Tünde robogó tehát 
nemes célt beteljesítve Soltvadker-
ten fejezte be pályafutását.” – me-
séli Csaba. „A motor mára igazi 
kuriózumnak számít, a kiállításon 
bemutatott darabért a fél országot 
bejártuk.” 

Soltvadkert tehát nem csak a 
fagylaltról, a finom borokról és a 
Vadkerti-tóról híres, a motorok 
szerelmeseinek is érdemes a vá-
rosba kirándulást szervezni. Aki 
szeretné megtudni, miért kopott le 
a Pannóniák tankjáról a festék, mi-
lyen motoron ült Koltai Róbert az 
Egészséges Erotika című filmben, 
mi minden fér el egy Motorkuli-
ban, miért csak évi 5000 darab jár-
művet tudott a Csepeli Motorgyár 
itthon értékesíteni, az látogasson 
el a kiállításra és mindenre választ 
kap! Lenyűgöző történelmi utazás 
vár minden érdeklődőre. 

***
A motorokon túl a kiállítást eredeti 
használati útmutatók, szervizköny-
vek, katalógusok, korabeli újságok, 
szerszámok és egyéb motoros kiegé-
szítők is gazdagítják.

Megannyi szívet melengető emlék, kaland és nem-
zetünk történelmét is meghatározó esemény őrzője 
az a 94 darab motorkerékpár Soltvadkerten, mely 
3 lelkes magánember több éves gyűjtőmunkájá-
nak, még a kevésbé elhivatott látogatót is rabul ejtő 
gyümölcse. A 2013-ban nyílt kiállítás bemutatja a 
magyar motorgyártás aranykorát egészen a második 
világháború előtti időszakig visszanyúlva. Bár tud-
nának a kétkerekű veterán csodák mesélni… ennek 
híján Dudás Csaba, a gyűjtemény egyik tulajdonosa 
kalauzol bennünket magával ragadó lelkesedéssel, 
csillogó szemekkel és kifogyhatatlan anekdotázással 
az 1930-as évek óta eltelt 8 évtizeden át.  

(Folytatás az 1. oldalról)
A kiállításra a tavalyi évben 
megjelent ÉRTÉK, ÉLMÉNY, 
EGÉSZSÉG – „Kincsek nyomá-
ban Bács-Kiskunban” című ki-
advány folytatásaként turisztikai 
térképpel készült a megye. De be-
mutatásra került a rendezvényen 
a megyei imázs film is a nagykö-
zönség előtt, amely megtekinthe-
tő a bacskiskun.hu oldalon is.

A települések igazán gazdag 
kínálattal jelentek meg az esemé-
nyen. Kiskunmajsa vendégcsalo-
gató helyi ízekkel várta a standra 
látogatókat, a város és térsége 
turisztikai kínálatával, program-
ajánlatokkal készült a kiállítás-
ra. Kecskemét a fiatalokat vette 
célkeresztbe gazdag kulturális és 
gasztronómiai vonzerejével, így 
csábítva a 650 éves város felfe-
dezésére. Bácsalmás, a „három 
tó vidéke” a csendre, nyugalom-
ra, aktív pihenésre vágyó csalá-
dokat és az iskolai osztályokat 
célozta meg. Az európai szinten 
is kiemelkedő pincefalvainkat 
és a sváb kultúrát Császártöltés, 
Érsekhalma, Hajós és Nemes-
nádudvar mutatta be. Fülöpja-
kab, Kunszállás és Jakabszállás 
a Falvak Éjszakája elnevezésű 
rendezvénysorozatot népszerű-
sítette, amely május 25-26-27-én 
kínál rendkívül színes kulturális, 
zenés és izgalmas programokat a 
környék lakóinak és az ideláto-
gatóknak. Rendezvényeiket he-
lyezték középpontba többen is, 
így az érdeklődők hallhattak a 
kiskunfélegyházi Libafesztiválról, 
a Csodálatos Baja program- és 
fesztiválsorozatról, a hazai böllér-
találkozók között kis „ékszerdo-
boznak” számító, sajátos hangu-
latú Bócsatorról, a magyarság és 
egyben egész Európa legnagyobb 
hagyományőrző rendezvényeiről, 
a bugaci Kurultajról és az Ősök 
Napjáról. Kiskőrös és Soltvad-
kert elsősorban a családoknak 
szóló attrakcióit mutatta be a 
Családok Évével össz hangban, 
úgymint a Petőfi Szülőházat és a 
János Vitéz Látogatóközpontot 
vagy a Vadkerti-tavat. Fürdőin-
ket, gyógyhelyeinket mutatta meg 
Tiszakécske is a vizek szerelme-
seinek.

Az Utazás Kiállításra számos 

népi iparművész és kézműves is 
érkezett. A látogatók a kékfestő 
mintázás rejtelmeivel a bácsalmá-
si Bakos Zoltán bemutatója által 
ismerkedhettek meg. Az alig lát-
ható lehelet vékony cérnával ké-
szülő halasi csipke varrásbemu-
tatóját a kiállítás ideje alatt, a nap 
szinte minden szakaszában tö-
megek állták körül. Még az ügyes 
kézimunkázókat is ámulatba ej-
tette az aprólékos varrástechni-
ka. A turisztikai kiállításra érke-
zők legnagyobb örömére Kristóf 
Márta mézesbábos már a húsvéti 
tojásokat és nyulakat festette a ti-
szakécskeiek portáján.

A látogatók ízelítőt kaptak nem 
csak Bács-Kiskun megye turisz-
tikai kínálatából, de egészséges 
élelmiszereiből is. A Bácsalmási 
Finomságok nevű termékcsalád 
100%-os gyümölcsleveinek, lek-
várjainak, szószainak sok-sok ra-
jongója akadt. A közönség megis-
merhette a madarasi pálinkát, az 
érsekhalmi Gonda János biomust 
és „Bűbájos Rozé” nedüjét, a sváb 
nagymamák kovászos kenye-
rét.  A kiskunfélegyháziak saját 
sörfőzdéjükben készült kézműves 
sörökkel kínálták a látogatókat. 
Kiskőrös és Soltvadkert pedig kö-
zösen kínálta országos és nemzet-
közi díjas borait.

A kiállítás ideje alatt a 
Bács-Kiskun megyei standon 
gyerek sarok is működött, ahol 
rajzoltak, társasjátékoztak és kéz-
műveskedtek az apróságok. A 
nagy attrakció mégis a megyei 
kvíz-kérdéses játék volt, ahol  
megyei termékekből összeállított  
ajándékcsomagokat vihettek haza 
a nyertesek. 

A négy nap alatt Bács-Kiskun 
megye igazán gazdag program-
sorozatot, színes kínálatot tudott 
felmutatni, ahol kicsik és nagyon, 
családok és barátok, a nyugalom-
ra és az aktív kikapcsolódásra 
vágyók is megtalálhatták az őket 
szólító úti célt. Reméljük, hogy a 
látogatók mindegyikének sikerült 
Bács-Kiskunból egy kicsit a szívé-
be zárni, és hamarosan újra ven-
dégeink lesznek!

Kincsek nyomában
Bács-Kiskunban!Soltvadkert

SZÁGULDÁS A MÚLTBA

Veterán Motor Kiállítás
Soltvadkerten
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Hogyan vált mindkettőjük szá-
mára ilyen fontossá a vidéki élet 
és egy saját gazdaság kialakítása?
T. E.: Nekünk külön-külön és 
együtt is megvolt ez a vágyunk. A 
tanulmányaink is ezen a vonalon 
mozogtak: Szabi agrármérnök, én 
pedig kertészmérnökként végez-
tem. Sokáig tervezgettünk egy saját 
tanyát, és végül belevágtunk. Azt 
a kezdetektől tudtuk, hogy nem 
a megszokott módon szeretnénk 
gazdálkodni.
V.SZ.:  Olyan technológiák után 
kezdtünk nézelődni, amelyek ha-
tékonyabb gazdálkodást tesznek 
lehetővé. Így jutottunk el a perma-
kultúrás gazdálkodáshoz, amely a 
természetben zajló ökológiai folya-
matokat utánozza, veszi mintául. 
A rendszer minden egyes eleme 
összehangoltan működik és az egy-
másra hatás révén kevesebb energi-
abefektetést igényel.
Hogyan fogadták Önöket és az öt-
leteiket Tabdiban?
T.E.: Tabdiban szerencsére sikerült 
pont az elképzeléseinknek megfele-
lő házat találnunk. A környékben 
lakók először meglepődve, csodál-

kozva nézegették: „Ugyan mi is fog 
itt történni?”. Hozattunk 350 mázsa 
trágyát, amit közel 500 m2-re szór-
tunk ki, aztán hozattunk szalmát 
és azt rászórtuk. Meglepődve kér-
dezgették tőlünk: „Mi folyik itt?”. A 
kezdeti csodálkozás és kíváncsisko-
dás után egyszer csak arra lettünk 
figyelmesek, hogy néhányan szin-
tén alkalmazzák ezt a technikát a 
környékünkön. 
A termények feldolgozásával mi-
óta foglakoznak?
T. E.: 2017-től feldolgozzuk azt,  
amit termelünk. A házunk mellett 
van egy kis épület, itt készítünk 
mindent. Több mint 40 féle termé-
künk van, de nem forgalmazzuk 
egész évben mindet. Jó néhány 
idényjellegű. Maga a feldolgozás a 
kezdeti terveink között nem szere-
pelt, mert a friss árut Budapesten, 
családi és ismerősi körökben osz-
tottuk szét, de idővel a szeretteink 
befogadóképessége és a mi kíná-
latunk nem fedte egymást. Ekkor 
rájöttünk, hogy érdemes elgondol-
kodnunk a feldolgozáson. Arcula-
tot kellett kitalálnunk, elkezdtünk 
logót tervezni. Igyekszünk min-

dent saját erőből megoldani, folya-
matosan képezzük magunkat. Úgy 
gondoljuk, a tanulás és a tapaszta-
latszerzés mindennek az alapja.
Mióta tartanak előadásokat, mi-
lyen a visszhangja, mik a tapasz-
talatok?
T. E.: Idén január óta látjuk, hogy 
nagyon sokan próbálnak gazdál-
kodni, de csak egy kis szeletét is-
merik azoknak a dolgoknak, amik 
ahhoz szükségesek, hogy egységes, 
kerek rálátással bírjanak a gazdál-
kodásra, a vidéki életformára és 
boldoguljanak. Tematikus soroza-
tot képzelünk el, amelyről folya-
matosan tájékoztatunk Facebook 
oldalunkon minden érdeklődőt. 
Azt látjuk, hogy egyre több ember 
van, aki azt szeretné, ha elmonda-
nánk neki, mi hogyan is csináljuk. 
Az első előadás egy alapozó tréning 
volt, amely arra összpontosított, 

hogy egyáltalán mit kell elképzelni 
a vidékről. 

Elmondtuk, hogy fél hektáron 
hogyan tudnak gazdálkodni és, 
hogy igenis meg lehet ebből is élni. 
Az alapvető hiedelmeket szeret-
nénk egy kicsit rendbe tenni, nem 
kell 30 hektár ahhoz, hogy az em-
ber jól éljen.
V.SZ: Még mindig él az az eszme-
rendszer az emberekben, hogy 
azért szeretnének elmenni faluról, 
vagy azért nem költöznek le vá-
rosból, mert vidéken kapálni kell, 
sokat kell dolgozni. Mi alapvetően 
azt valljuk, hogy nem feltétlenül 
kell sokat dolgozni, lehet sokkal ha-
tékonyabban gazdálkodni. Az első 
meglepetés az volt azoknak, akik el-
jöttek az előadásunkra, hogy nagy-
jából fél hektárból meg lehet élni. 
Mi pedig igenis ezt állítjuk. Ha vala-
mit jól csinálsz és kellő odaadással, 

akkor sikerülhet. Amikor vidékre 
költöztünk hoztuk magunkkal az 
addig megszerzett tudást, de szá-
munkra is a tapasztalatok jelentik a 
tényleges előrehaladást. Nekünk is 
minden új volt, rá kellett jönnünk 
hogyan működhet jól a gazdasá-
gunk. A mai napig rengeteg min-
dent tanulunk, aki gazdálkodik, az 
tudja, nincs két egyforma év. Ennek 
is megvan a maga szépsége.

A tudatosság a határozottság és 
a merészség jellemzi a mindennap-
jaikat, folyton lendületben vannak. 
Igyekeznek jó kapcsolatot ápolni 
vevőikkel, minőségi termékeket 
előállítani és arra törekedni, hogy 
napról napra szélesítsék látókörü-
ket, tudásukat. Egyre többen ér-
deklődnek a tevékenységük iránt 
és elismerik munkájukat. Ők az élő 
példa: lehet vidéken újrakezdeni, 
méghozzá nem is akárhogy!

Adott két fiatal: közös tervekkel, célokkal, a rohanó 
budapesti nyüzsgésből elvágyódva a csendes kisvárosi 
életbe. Vargáné Topor Erika és férje Varga Szabolcs 
közel három éve vágtak bele együtt abba az álomba, 
melyet hosszú ideje dédelgettek már, s amely arra kész-
tette őket, hogy a nagyvárosi utcák forgatagából egyszer 
csak a saját tanyájuk közepén találják magukat vidé-
ken, Tabdin.

LEHET VIDÉKEN ÚJRAKEZDENI

Mi folyik itt?

A Bács-Kiskun megyei pályázók eddig 
mintegy 78 milliárd forint támogatás-
ban részesültek a VP-ből a mezőgazdaság 
és élelmiszeripar versenyképességének 
növelése, a környezetkímélő gazdálko-
dás előtérbe helyezése, valamint a vidéki 
életkörülmények javítása érdekében. A 
támogatás 63%-a különféle területalapú, 

állatállomány alapú, normatív típusú, ká-
renyhítési és kompenzációs támogatások-
ból tevődik össze. A Vidékfejlesztési Prog-
ram támogatási arányt is figyelembe véve 
elmondható, hogy több mint 50 milliárd 
forintnyi értéknövelő beruházás már biz-
tosan meg fog valósulni megyénkben. És 
ez a jövőben tovább fog emelkedni. 

Bács-Kiskun megye természeti, geoló-
giai, vízrajzi adottságait figyelembe véve 
előnyös számunkra, hogy 47 milliárd fo-
rintot a mezőgazdaságtól és erdészettől 
függő ökoszisztémák állapotának helyre-
állítására, megőrzésére, javítására, az ag-
rár-környet- és ökológiai gazdálkodásra 
fordíthatunk. Az Agrár-környezetgaz-
dálkodási program (AKG) keretében kö-
zel 3000 Bács-Kiskun megyei gazda kap 
támogatást 82 ezer hektár terület után. 
Ökológiai gazdálkodás támogatásában 
mintegy 300 megyei termelő részesül 15 
ezer hektár terület után. 

A mezőgazdasági termelés verseny-
képességének fokozására, élelmiszer-
lánc szervezésére, kockázatkezelésre, az 
erőforrás-hatékonyság előmozdítására, 
valamint a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgálta-
tásainak fejlesztésére mindeddig közel 31 
milliárd forintot ítéltek Bács-Kiskun me-
gyei pályázóknak.

A megye önkormányzatai is jelentős 
támogatásban részesülnek. 45 településen 
külterületi útjavítás, illetve ahhoz kap-
csolódó gépbeszerzés valósul meg, mely 
beruházásoknak több mint 2,21 milliárd 
forint a támogatás tartalma. Emellett 32 
település esetében településképet javító 
épületek felújítása történik meg 1,2 milli-
árd forint hozzájárulással.

Az első negyedévben várhatóan újabb 
kilenc felhívás vonatkozásában hirdet 
eredményt a Miniszterelnökség. Ilyen pél-
dául a fiatal mezőgazdasági termelőknek 

induló támogatása, a nem mezőgazdasági 
tevékenységek fejlesztése, a helyi piacok 
és közétkeztetés fejlesztése, a tanyák inf-
rastrukturális fejlesztései, vagy a vízgaz-
dálkodás fejlesztése. Az értékelés alatt álló 
kérelmek között is szép számmal vannak 
megyei projektek. Ezért a térség fejlődése 
a fentiekkel biztosan nem zárul le.

 Tóth Márta
 vidékfejlesztési  referens

Érezhető a fejlődés vidéken is
A Vidékfejlesztési Program (VP) megvalósítása félidőhöz közelít. A 
teljes felhasználható 1300 milliárd forintból 78 milliárd biztosan a 
megyénkbe érkezik.

Tabdi
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Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc minden magyar 
számára a nemzeti identitás egyik 
alapköveként határozható meg, 
hazánk újkori történelmének lé-
nyeges eseménye. Fontos részét 
képezte az 1848-as forradalmi 
hullámnak, mely Európában sö-
pört végig. Kiindulópontja volt 
egy társadalmi és polgári átalaku-
lásnak.

A mai Bács-Kiskun megye te-
rülete fejlettségét tekintve ebben 
az időszakban hasonló helyzetben 
volt, mint Magyarország Európá-
ban. A török és tatár pusztítások 
következtében a viszonylag fejlett 
régió szinte teljesen elnéptele-
nedett, gazdasági és társadalmi 
szempontból perifériára került. 
Ezen időszakban Bács-Kiskun 
megye még nem létezett, mai 
területének nagyobb hányadát 
Pest-Pilis-Solt vármegye al-
kotta, emellett Jászkunság több 
mezővárosa, déli részét pedig 
Bács-Bodrog vármegye jelentet-
te. A március 15-i események híre 
Kecskemétre március 16-án érke-
zett meg, mely hatalmas lelkese-
dést váltott ki a lakosság körében. 
Másnap a városházára tűzték ki a 
nemzeti zászlót és a 12 pontot. A 
gyülekező nép előtt Horváth Pál 
tisztviselő Petőfi Nemzeti dalát ol-
vasta fel. Pest-Pilis-Solt vármegye 
tiszti karának intézkedései szinte 
szinkronban meneteltek előre a 
politikai szempontból mérvadó 
Pest döntéseivel és határozatai-
val, melyekről tájékoztatták a fal-
vak és mezővárosok vezetőit is. 
Bács-Bodrog vármegye gyűlését 
is nagy érdeklődés övezte, ahol 
Knézy Antal első alispán kétezer 
ember előtt ismertette a kormány 

álláspontját április 3-án. A Jász-
kun terület, főként a Kiskunság 
némileg eltért a forradalom győ-
zelmével kapcsolatos reakciók 
terén, mivel a XIX. század első 
felében a korrupció nehezítette és 
a társadalmi mozdulatlanság jel-
lemezte a lakosság életét.

A magyarországi jobbágyság 
és a mezővárosi lakosság kezdet-
től fogva részt vállalt a polgári 
átalakulásban, szerepük először 
leginkább a nemzetőrség kapcsán 
vált mérvadóvá. Kecskeméten 
már március 17-én Fejes János 
(kecskeméti biztos) vezetésével 
számos lelkes fiatal jelent meg a 
tanács épületében, tanúbizony-
ságot téve arról, hogy a béke és 
a rend fenntartása érdekében 
magukat nemzetőrségi szolgá-
latra ajánlják. Kunszentmiklós 
sem késlekedett, március 21-én a 
jászkunoknak címzett levelükben 
írják: ők már elkezdték a nem-
zetőrség felállítását. Az újonnan 
megalakult kormány bizonyta-
lansága, valamint az országgyű-
lés egyes csoportjainak küzdelme 
nem csupán a pesti, hanem az 
alföldi mezővárosok lakóit is tü-
relmetlenné tették, talán éppen 
ennek tudható be, hogy Kossuth 
pont a mi vidékünkön kezdte 
meg toborzó körútját.

Eközben a délvidéki szerb fel-
kelés során a magyarországi szer-
bek az 1848–49-es magyar forra-
dalom és szabadságharc okozta 
mozgolódásokat felhasználva 
megpróbálták kiharcolni önálló-
ságukat. A szerbek ebben a küz-
delemben fegyvert is ragadtak, 
melyet a szabadságharc leveréséig 
nem is tettek le. Szeptember 23-
án a tanácsnokoknak kellett felvi-

lágosítaniuk a lakosságot a szerb 
támadás veszélyeiről. Kecskemét 
a délvidéki harcokból is kivette 
a részét, emellett a honvédség és 
nemzetőrség soraiba is küldte la-
kosait, Pestre irányított 100 hon-
véden túl szeptemberben még 
több mint 300-at toborzott és sze-
relt fel a maga költségén, hónap 
végén pedig újabb 180 főt hívtak 
fegyverbe.  A veszély érzete más 
városokat is megmozdulásra ké-
szetetett. Kiskunfélegyházán 
szeptember első heteiben 52 fő 
állt be honvédnek. Kossuth szep-
tember 24-27-én indult toborzó 
útjára, melynek során rendkívül 
tettre kész tömeg fogadta Kecs-
keméten. A látogatást követő 
napokban 5000 ember indult 
útnak Jellasics ellen. Fejes János 
kormánybiztos kötelezte a város 
főbíróját, hogy önkéntesek elszál-
lítását szervezze meg, Hajagos 
Illés szeptember 27-én kelt útra 
500 gyalogossal Szabadszállásra, 
Fejes János másnap indul utána 
3000 gyalogossal és 79 lovassal, 
később még 1500-2000 fő követte 
őket.

A támadások minden mező-
várost cselekvésre ösztönöztek, a 
kisebb városok tevékenységeiből 
kevés információ maradt ránk. 
Októberben Kiskunhalason is 
összeírták a fegyverfogásra kész 
lakosokat, Bács-Bodrog várme-
gye és azon belül Baja a délvi-
déki harcokra koncentrált. Az 
első döntő ütközetben derekasan 
helytálltak a kecskeméti önkéntes 
nemzetőrök Pákozd környékén. 
Az ellenforradalom fegyveres tá-
madásai bizonyos mértékig elte-
relték a nép figyelmét a délvidé-
ki vérengző háborúkról. Az őszi 

hónapokban Bács-Bodrog vár-
megye területén a szerb felkelők 
ellen vívott küzdelmeket a kolera 
jelentős terjedése gátolta, vala-
mint gondot jelentett a biztonság 
szinte teljes hiánya, amely miatt 
mindennapossá váltak a rablá-
sok és gyilkosságok. A jászkunok 
újabb toborzást indítottak ebben 
az időszakban a megfelelő számú 
nemzetőr előállítására. Kiskunfé-
legyházáról 700 főt irányítottak 
Óbecse térségbe, Halason több 
mint 200 katona toborzása ütkö-
zött nehézségekbe, a bajai nem-
zetőrök pedig Verbászon teljesí-
tettek szolgálatot.

Az év utolsó heteiben a kato-
nai manőverek a császári előretö-
rést már nem tudták visszatartani, 
a válság hangulata a Duna-Tisza 
közére is elért. A folyamatosan 
dúló délvidéki harcok és a csá-
szári csapatok előretörésének híre 
tartotta rettegésben a lakosokat. 
Ennek ellenére a nagyobb mező-
városok és kisebb falvak tetteik-
kel tettek tanúbizonyságot arról, 
hogy a nehéz időkben is hűek ma-
radnak. Szabadcsapatokat szer-
vezett Bátmonostor, Apostag, 
Kisszállás, Kiskunhalas, Kis-
kőrös, Kecskemét, Soltvadkert, 
Kalocsa és Fajsz is toborozta az 
embereket.

Kossuth Lajos nagy figyelmet 
fordított az itt szervezett nép-
felkelésnek. Szeles Lajos, solti 
kormánybiztos arról értesítette, 
hogy a járásban megszervezett 
népfelkelés révén 4 hétig távol 
tudták tartani az ellenséget. A 
segítőkészség és a helyi ellenállás 
akármennyire is hősies és hasznos 
volt, a nagyobb katonai egységek-
kel szemben nem vehette fel a 
harcot. Bajára 1849. február 24-
én vonult be egy jelentős császári 
katonai egység. Kalocsa március 
19-én jutott ugyanerre sorsra. 

Április környékén a főhad-
színtér eseményei távolra estek 
e területtől, ám katonáink ezrei 
harcoltak Szolnoktól Komáromig. 
Júniusban a magyar szabadság-
harc kritikus helyzetbe került, a 
Duna-Tisza köze kiemelten fon-
tos területté vált, Kossuth Kecs-
kemétet jelölte ki az összevonan-
dó tartaléksereg központjának, 
valamint több újonc zászlóalj is 
itt állomásozott. Baján egy igen 
tekintélyes egységet vont össze 
Kossuth a Duna vonal védelmé-
re. A világosi fegyverletétel előtt 
két héttel zárult le e történelmi 
esemény megyénk területén. Az 
önkényuralom és bosszú kezde-
tét vette, a vidékünkön átvonuló 
csapatok szállítása és élelmezése 
súlyos anyagi terheket jelentett.

A magyar forradalom és sza-
badságharc legkiválóbb részve-
vői vértanúhalált haltak, szám-
űzetésre, vagy a súlyos rabságra 
kényszerültek. A reménykeltően 
induló polgári forradalom és sza-
badságharc másfél éves hősies 
küzdelem után elbukott. A társa-
dalmi fejlődésben és a haladásban 
hívők, a függetlenségükért kiállók 
hősies erőfeszítése generációk 
számára a közös cselekvés lehető-
ségének és hasznosságának bizo-
nyítéka lett.

TELEPÜLÉSEK
JELES NAPJAI
2018 több település életé-
ben jelent évfordulót, 
melyre minden városban 
színes ünnepségsorozat-
tal emlékeznek. 

KECSKEMÉT
A megyeszékhely életében is 
fontos mérföldkövet jelent az 
idei év, a város fennállásának 
650. évfordulójához érkezett. 
Kecskemét fontos alföldi keres-
kedelmi út mellett feküdt, vám-
szedő- és vásározóhelyként 
hamar városként emelkedett 
ki a környező települések kö-
zül,  1368-ban már városként 
említi  Nagy Lajos király  egyik 
oklevele. Innentől számítjuk a 
város fennállását.

***
KISKŐRÖS 
Újratelepítésének 300. évfor-
dulója tiszteletére 12 hónapos 
emlékévet rendez a város. Az 
újratelepítés a Wattay családnak 
köszönhető. Budavár visszafog-
lalásánál, a török kiűzésében a 
család több tagja is kitűnt vitéz-
ségével, ezért I. Lipót 1691-ben a 
családnak adta Kiskőröst és hat 
pusztáját. A telepítési szerződés 
pontosan és stílusosan jellemez-
te a körülményeket és rendkívül 
kedvező feltételeket biztosított 
az ideköltözőknek. Nem vélet-
len hát, hogy az újabb betelepü-
lőkkel a lakosság száma gyorsan 
nőtt, 1785-ben már elérte az 
5000 főt. 

***
KISKUNMAJSA
A város ugyancsak idén ünnepli 
újratelepítésének 275. évfordu-
lóját. A történet a törökök kiűzé-
se utánra datálódik, amikor is a 
bécsi udvar eladta a korábban 
nemesi előjogokat élvező Hár-
maskerületet (Jászság,  Kiskun-
ság,  Nagykunság) a Német Lo-
vagrendnek, s az új tulajdonos 
benépesítette az elnéptelenített 
pusztákat. A majsai népesség 
először a Kiskundorozsma mel-
letti Üllés pusztára költözött, s a 
szabad földvásárlás reményében 
innen települtek át Kiskunmaj-
sára 1743 nyarán. A rendi or-
szággyűlés nyomására az udvar 
lehetővé tette a földek visszavá-
sárlását, így az ideérkezők nem 
csak használati, de tulajdonjog-
gal is rendelkeztek.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fontosabb állomásainak, eseményei-
nek és meghatározó személyeinek neve ismerősen cseng mindannyiunk számára. 
Ám a megyénket érintő vonatkozásokról vajmi keveset olvashatunk/hallhatunk. Mi 
történt ebben a térségben ezen időszakban? Milyen Bács-Kiskun megyéhez köthető 
történései vannak ennek a hazánk szempontjából lényeges történelmi fordulópont-
nak? A forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulója alkalmából emlékezzünk 
meg őseink hősies küzdelméről.

Nehéz időkben is hűnek maradni
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ÉRTÉKMENTÉS
Már 232 érték a
megyei értéktárban 
A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat a nemze-
ti örökség megőrzése és 
az azonosságtudat erő-
sítése érdekében egyik 
legfontosabb feladatá-
nak tekinti Bács-Kiskun 
értékeinek felkutatását, 
gondozását, védelmét és 
továbbörökítését. 
A Bács-Kiskun Megyei Értéktár 
Bizottság ennek szellemében 
begyűjti és negyedévenként el-
bírálja a hozzá beérkezett javas-
latokat. A benyújtott javaslatok 
alapján 2017-ben összesen 44 
értéket vett fel a megyei érték-
tárba, így azok száma összesen 
232-re nőtt. Így válhatott megyei 
értékké például a Bajai Zsinagó-
ga, a császártöltési pincesorok, 
az uszódi gubbantós táncok, a 
bácsborsódi Római Katolikus 
templom vagy a soltvadkerti 
Krebsné Tuska Zsuzsanna ke-
ramikus munkássága. A tava-
lyi évben ebből két büszkesé-
günknek sikerült a hungarikum 
„ranglétrán” tovább jutnia. A 
Hungarikum Bizottság 2017. de-
cember 5-i döntése alapján a ge-

menci gímszarvas és a Magyar 
Népmesék rajzfilmsorozat 
felvételt nyert a Magyar Érték-
tárba, így ezentúl a kiemelkedő 
nemzeti érték címet viseli.

***
A megye területén lévő érték fel-
vételét bárki írásban kezdemé-
nyezheti a Bács-Kiskun Megyei 
Értéktár Bizottság elnökének 
címzett, 114/2013. (IV.16.) Kor-
mányrendelet 1. sz. mellékletét 
képező formanyomtatványon. 
Ha Önnek is tudomása van 
olyan értékről, melynek megis-
merése, megóvása megyei ügy, ne 
habozzon javaslatát megküldeni. 
(Cím: Bács-Kiskun Megyei Ér-
téktár Bizottság, 6000 Kecskemét, 
Deák tér 3.) A megyei értékekről 
bővebb információt a www.bacs-
kiskunremeke.hu honlapon talál.

A 19. és 20. századi folyószabá-
lyozások előtt nagy területeket 
borítottak ilyen jellegű vizes élő-
helyek, mára azonban a folyók 
„kordában tartásával”, a kapcso-
lódó munkák eredményeként 
nagyon megfogyatkoztak ezek 
a területek, az ilyen jellegű vizes 
élőhelyek beszűkültek. Európá-
ban az egyik legnagyobb, ösz-
szefüggően megmaradt ártéri 
terület Gemenc, mely számos 
természeti ritkaságot rejt. Egye-
di növény- és állatvilágát mind a 
szakértők, mind a természetked-
velő laikusok elismerik. Az itt élő 

gímállomány megkülönböztetés-
re, kiemelésre méltó érték, amit 
az ismertetett világrekord trófeák, 
a különleges élőhely, és az ebben 
rejlő jövőbeni lehetőségek egyér-
telműen bizonyítanak. A Gemen-
cen dolgozó szakemberek ennek 
a kiemelkedő és szimbolikus 
vadfajnak a szakszerű és elhiva-
tott kezelésével bel- és külföldön 
egyaránt bizonyították, hogy az 
itteni egyedi adottságok csúcs-
teljesítményre képesek. Fontos, 
hogy biztosítsuk ennek a kiemelt 
természeti értéknek az eredeti 
élőhelyén történő jövőbeni meg-

őrzését, és minél szélesebb kör-
ben történő megismerését. A va-
dászok mellett ma már a turisták, 
természetfotósok, festők is gyak-
ran rácsodálkoznak a gemenci 
gímszarvasra, élőhelyére, a bikák 
agancsára, a szarvasbőgésre és az 
itt dolgozó szakemberek elhiva-
tottságára.

A gemenci gímszarvas, annak 
génállománya nemzeti érték, ter-
mészeti kincs, melyet jól bizonyí-
tanak a világranglistán szereplő 

trófeák. Az elmúlt évtizedek alatt 
a Gemenci Erdő- és Vadgazda-
ság Zrt. elhivatott munkájának 
eredményeképpen a világban 
sok helyre vitték szakemberek, 
látogatók, érdeklődök a gemen-
ci gímszarvas hírét. A hungari-
kummá nyilvánítással további 
távlatok nyílhatnak meg ebből a 
szempontból, tovább erősödhet a 
megye és hazánk gazdasági és tu-
risztikai lehetősége.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. ma elsősorban 
erdővel, nádasokkal, holtágakkal, gyepekkel borított 
rendkívül különleges Duna ártéri területeken őrzi és 
mutatja be az Európa szerte méltán híres gemenci 
gímszarvast.

A gemenci gímszarvas

A Kecskeméti Rajzfilmstúdió 
(Kecskemétfilm Kft.) egyik leg-
nagyobb sikerének számít, mely a 
hazai rajzfilmgyártás aranykorá-
ból való. Mikulás Ferenc elmon-
dása szerint a sorozat létrejötté-
hez hozzájárult a kor szelleme is, 
mert akkoriban újra felfedezték a 
néprajzi értékeket. 

A sorozat lényege nemzeti 
értékeink megőrzése és korsze-
rű eszközökkel történő továbba-
dása nemcsak Magyarországon, 
hanem külföldön is. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajz-
kutató Csoportja eredeti gyűj-
téseinek felhasználásával meg-
őrizték a magyar nyelv archaikus 
szépségét. A kiválasztott színé-

szek hangja átadta ezt a szépséget, 
főleg Szabó Gyula előadásmódja 
vált emblematikussá az évtizedek 
során. A képi anyag kialakításánál 
a történelmi Magyarországon 100 
évvel ezelőtt gyűjtött díszítőmű-
vészeti kincset használták fel 
(Malonyay Dezső: A magyar nép 
művészete I-V kötet).

A kísérőzenéhez pedig a Kalá-
ka együttes dolgozott fel magyar 
népdalokat.

A fesztiválokon elért sikere-
ken túl említésre méltó, hogy több 
mint 40 ország vásárolta meg ed-
dig a filmeket televíziós sugárzás-
ra. Az Internet videó megosztó 
portáljára feltöltött epizódokat 2 
év alatt 209 országból több mint 

30 milliószor tekintették meg. A 
sorozat nemzetközi sikerére te-
kintettel elkészítették mind a 100 
epizód angol szinkronját is. A 
filmek magyarországi több mint 
három évtizedes népszerűségét 
jelzi, hogy a televíziók folyama-
tosan sugározzák, több mint száz-
ezer könyv és DVD fogyott el, a 
filmsorozat főcím motívumát és 
zenéjét (éneklő madár csőréből 
kijövő virág motívum) számtalan 
módon használják fel.

Érdekességnek számít, hogy 
2012-ben a Semmelweis Egye-
tem II. számú Gyermekklinikája 
folyosójának falára a rajzfilmso-
rozat figuráit festették, 2015-ben 
pedig a Kecskeméti Gyógyinté-
zeti Központ Gyermekgyógyá-
szati részlegének falaira kerültek 

a rajzfilmsorozat alakjai, segítve a 
kis betegek gyógyulását.

***
 „Az animáció történetében szá-
mos stúdiónak sikerült, Holly-
woodtól Zágrábig, Prágától Tokió-
ig, hogy ne csak gyártási-gazdasági 
egységként működjön, de olyan 
alkotásmódot is kidolgozzon, ami 
senki máshoz nem köthető – a 
stúdió védjegye. A Magyar nép-
mesék az egyik, ám alighanem a 
leglátványosabb bizonyíték, hogy a 
Kecskemétfilm is ezen stúdiók közé 
sorolható; a dicső múltú Pannónia 
óta/után ez a műhely biztosítja, 
hogy az animáció világtérképén 
is van helye és becsülete a hunga-
rikumnak.”  (Varga Zoltán: Me-
sefilmterápia, Magyar népmesék 
1-100, Filmvilág, 2012/04.) 

A rajzfilmsorozat ötlete Mikulás Ferenc stúdióveze-
tő fejében fogant meg. A sorozat indulásakor (1977) 
a tervező, rendező Jankovics Marcell volt, aki végig 
szakértőként segítette a megvalósítást. A későbbi-
ekben Horváth Mária és Nagy Lajos lettek a főbb 
rendezők. A Magyar népmesék epizódjai felejthetetlen 
népmesei történeteket dolgoznak fel ötletesen és a me-
sék eredeti humorát egy kis képi humorral szövik át. 
A több mint 30 év alatt 100 epizódja készült el.

Magyar népmesék rajzfilmsorozat
100 epizód több mint 30 év alatt

Az Akasztói Szikiponty Termelő 
Konzorcium 2017 nyarán nyúj-
tott be kérelmet a Földművelés-
ügyi Minisztériumhoz, hogy az 
„Akasztói szikiponty” oltalom 
alatt álló eredetmegjelölésben ré-
szesülhessen. A kérelmet a hazai 

hatóságok elfogadták, és szakmai 
kifogás sem érkezett ellene, így 
múlt év decembere óta átmeneti 
nemzeti oltalmat élvez az Akasz-
tói szikiponty. Az uniós eljárás 
jelenleg folyamatban van, ha ez is 
sikerrel zárul, akkor az egész Eu-

rópai Unióra vonatkozó eredet-
védelmi oltalom alá kerül a híres 
Bács-Kiskun megyei halfajta. 

Az Akasztói Szikiponty a 
halgazdaság különleges termé-
ke,  mely közepes és nagyobb 
méretű tavakban, ritka népesítés 
mellett nevelkedik. A ponty ta-
karmányozásánál a nagy jelen-
tőséggel bíró természetes táplá-
lékra helyezik a hangsúlyt, amit 
gabonafélékkel egészítenek ki. Az 

előállított étkezési hal minősé-
ge érezhetően jobb. Az alacsony 
zsírtartalom (7,2-12,6 %), az ala-
csony koleszterintartalom, sőt a 
koleszterincsökkentő hatás és a 
sok életfontosságú vitamin (A, 
B1, B2, B12, D), aminosav és ás-
ványi anyag (P, Ca, Fe) az akasztói 
halat egy különösen könnyű és 
magas értékű természetes táplá-
lékká teszi.

Az Európai Unió iparjogvédelmi rendszerében fontos 
szerepe van a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
eredetvédelmi oltalmának, amelyen keresztül a fo-
gyasztók garanciát kapnak a termékek származására 
és minőségére.

Oltalom védi az
Akasztói szikipontyot

Akasztó
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Hogyan kapott a zene központi 
szerepet az életében? 
B.Z.: Körülbelül nyolc éves ko-
romban volt lehetőségem egy 
fúvós zenekar bemutatóját meg-
hallgatni. Mondhatni a zene „első 
hallásra szerelem volt”. Amint be-
lecsöppentem ebbe a világba, már 
nem is volt kérdés, hogy merre 
induljak tovább. Ehhez nagyban 
hozzájárult az akkori zeneta-
nárom, Kuna Lajos, hiszen úgy 
tanított, hogy közben valódi ér-
tékeket adott át. A szüleim teljes 
mértékben támogattak a pálya-
választásom során, sokat köszön-
hetek nekik. Később a Magyar 
Honvédség Zeneművészeti Szak-
középiskolájába jártam, érettségi 
után azonban leszereltem, nem 
akartam katonazenész lenni. A 
zeneszeretetem később a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem jazz 
tanszakára sodort. 
Hogyan telnek a mindennapjai?
B.Z.: Jelenleg tanárként dolgo-
zom a Kőbányai Könnyűzenei 
Stúdióban, illetve van egy saját 
zenekarom és mindezek mellett 
a Modern Art Orchestra-ban ját-
szom Budapesten. Számos felké-
rést kapunk Amerikától egészen 
Japánig, de a legnagyobb örömet 
természetesen az okozza, ha hazai 
közönség előtt játszhatok.
Mennyire nehéz ennyi mindent 
belesűríteni a mindennapjaiba?
B.Z.: Nyilván vannak napok, he-
tek, amikor éjfél után végzek és 
hajnalban érek haza. A tanítás 
és a család mellett néha bizony 
tornyosulnak a teendők. Sokszor 
otthon is dolgozom, a gyakorlás 
pedig számomra elengedhetetlen. 
Természetesen vannak idősza-
kok, amikor a nyugodt hétközna-
poké a főszerep, ekkor a családé 
és a barátoké minden szabadidő.
Hogyan csöppent bele a megyei 
imázs film munkálataiba?
B.Z.: A megyeháza munkatársai 
kerestek meg azzal kapcsolatban, 
hogy szeretnének egy imázs fil-
met készíteni, melyhez külön ze-
nei anyagot képzeltek el. Olyat, 
ami lendületes, pezsgő és fülbe-
mászó dallamú. Nagy örömmel 
mondtam igent, és megyei lakos-
ként igazán izgalmasnak gondol-

tam a feladatot. Az első két hónap 
inkább az ötletelés időszaka volt, 
ezt követően, amikor már kiala-
kult egy elképzelés, felgyorsult a 
folyamat. 
Hogyan készült el a szöveg a ze-
nei anyag mellé?
B.Z.: Először külön szövegírót 
szerettem volna bevonni a mun-
kába, de ahogy alakult a dal, úgy 
fogalmazódott meg bennem elő-
ször csak néhány szó, néhány 
gondolat, majd ezek versszakok-
ká fűződtek, így szinte magától 
íródott a szöveg is. Így készült el 
az „Itt vagyok otthon”. Az, hogy 
végül ki fogja ezt elénekelni, 
szintén rám volt bízva. A hölgy, 
akinek a hangját hallhatjuk a dal-
ban Pocsai Krisztina. Vele már 
többször volt alkalmam együtt-
dolgozni és úgy gondoltam, ma-
gával ragadó hangszínével ő lesz 
a legalkalmasabb erre a feladatra. 
Kiket hallhatunk a zenekarban?
B.Z.: A szakma legkiválóbb ze-
nészeivel volt lehetőségem hang-
szerre vinni a dallamot. Közülük 
sokan világviszonylatban is bizo-
nyítottak már és szintén megyei 
kötődésűek. Csak hogy egyet em-
lítsek közülük: Korb Attila már 
14 évesen saját zenekart alapított 
és több nemzetközi versenyen ért 
el első helyezést.
Elégedett a végeredménnyel?
B.Z.:  Összességében úgy gondo-
lom a tervezett célt sikerült meg-
valósítani. A jazz mint választott 
műfaj visszaadja azt az életérzést, 
amelyet a film készítői ki akartak 
fejezni. Élmény volt részt ven-
ni ebben a folyamatban, a közös 
gondolkodásban. Bízom benne, 
hogy hamarosan sokak tetszését 
elnyeri és bekúszik a dallam min-
den megyei lakos fülébe.

Itt vagyok otthon
A kecskeméti Bacsa Zoltánt már általános iskolás ko-
rában rabul ejtette a zene, azon belül a trombita vilá-
ga. Életéről, munkájáról és a megyei imázs film zenéjé-
nek megírásáról kérdeztük.

Óriási mennyiségben sorakoz-
nak az üvegek a szomszédos 
raktárépületben. Milyen italok 
készülnek itt?
Hideg úton előállított szeszesita-
lok gyártásával és palackozásával 
foglalkozunk 1994 óta. A rend-
szerváltást követően, a jövedéki 
törvények szigorodása után csak 
üvegben és ellenőrzött formában 
lehetett szeszesitalt forgalomba 
hozni. Ekkor úgy ítéltük meg, 
erre volna igény és kereslet, így 
megalapítottuk szeszesital elő-
állító és palackozó üzemünket 
az akkori vágóhíd területén. Kis 
lépésekkel haladtunk előre és 
apránként növekedtünk. A tör-
vények szigorodása teret adott 
számunkra a fejlődéshez, hiszen 
mi meg tudtunk felelni az elvárá-
soknak, míg más, hasonló profilú 
cégek tönkrementek és bezárták 
a kapuikat. 2011-2012-ben értük 
el azt az üzemi szintet, ahol most 
tartunk. Nem csak a területünk 
bővült, a forgalmunk és a kínála-
tunk nőtt, a kezdeti 20-25 alkal-
mazott helyett ma már 90 ember 
dolgozik nekünk itt Kiskőrösön. 
Mióta foglalkoznak pálinka 
előállításával?
A főzdét 2010-ben kezdtük el 
építeni és 2013-ban gördültek le 
a gyártósorról az első tüzes ne-
dűket rejtő üvegek. Mára késznek 
mondható az üzemünk, a jövő-
ben a gépparkot szeretnénk majd 
fejleszteni, korszerűsíteni. Bár a 
cég forgalmának csak 1%-át teszi 
ki a pálinka előállítás, ez a termék 
az, ami új kapcsolódási pontokat 
és fejlődési irányt hozott az éle-
tünkbe. 10-15 féle pálinka van a 
repertoárunkban, melyek közül 
az irsai és a birs a legkeresetteb-
bek.
Mitől ennyire jó egy szőlőpálin-
ka?

A siker - azt gondolom - több okra 
vezethető vissza. Bár közhely, de 
igaz: nagyon fontos a minőségi 
alapanyag. A közhiedelemmel 
ellentétben csak tökéletes állapo-
tú és jó beltartalmi tulajdonsá-
gokkal rendelkező gyümölcsből 
lehet jó pálinkát készíteni. És én 
hiszek a helyi gyümölcs kiemelt 
értékeiben is. Ezentúl természe-
tesen elengedhetetlen a korsze-
rű technológia, az odafigyelés és 
nem utolsósorban a főzőmester 
személye is. Olyan ember kezébe 
szerettük volna az irányítást adni, 

aki nyitott, elfogadja az újat és 
nincsenek rossz beidegződései. 
Gyurján Attila beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket, óriási oda-
adással, lelkesedéssel, szívvel-lé-
lekkel és szakmai elhivatottsággal 
végzi a munkáját. A siker az ő 
érdeme is. 
Mi kerül a poharakba koccin-
táskor az Ön családjában?
Nem vagyunk gyakori alkoholfo-
gyasztók, de ha ünneplünk, sző-
lőpálinkával tesszük azt. És nem 
elfogultságból. Tényleg remek, 
magas élvezeti értékkel bíró ital. 
Milyen érzés egymás után há-
romszor a dobogó legfelső fo-
kán állni egy rangos, megyei 
versenyen? 
Az elmúlt évek során elért ered-
mények büszkeséggel, örömmel 
töltenek el bennünket, s komoly 
motivációt is adnak. Ennél azon-
ban sokkal fontosabb a pozitív 
visszaigazolás: jól csináljuk, amit 
csinálunk, így nyugodt szívvel kí-
nálhatjuk termékünket a fogyasz-
tóknak.

Egymás után háromszor a „Bács-Kiskun megye leg-
jobb szőlőpálinkája” díj tulajdonosának lenni ön-
magában sem kis dolog. Mindezt azonban úgy elérni, 
hogy a cégnek nem a pálinkafőzés a fő profilja, amel-
lett már végképp nem lehet szó nélkül elmenni. A kis-
kőrösi székhelyű, Kunság-Szesz Zrt. egyik tulajdono-
sával, Nagy Lászlóval fejtegettük a titok nyitját.

Tripla vivát

2017-ben új arculatot kapott a 
Bács-Kiskun megyei weboldal, 
melynek során nem csak színeiben 
és hangulatában változott meg, szá-
mos tematikai újítás is megvalósult. 
A látogató nyolc menüpontba fog-
lalva kaphat teljes körű betekintést 
a térség működésébe.

Az aktualitások menüpont 
alatt találhatja a legfrissebb híreket, 
információkat, melyek megyénket 
érintik. Ezt követően böngészhet 

megyénk történelmét, értékeit 
és kulturális hagyományait kifej-
tő témakörök között, majd tovább 
barangolhat az egyes települések 
bemutatásától a turizmusig, mely 
két témakörön belül bemutatjuk 
az élettel teli és folyamatosan fejlő-
dő vidéket, a rónaságok varázsát, 

a gyógyfürdőket, valamint a mi-
nőségi borokat, és a méltán híres 
népi tradíciók alapján készült éte-
leket. Az önkormányzatot érintő 
kérdésekre ötödik kategóriánk ad 
teljes körű felvilágosítást, ezt kö-
veti a nemzetiségi önkormányzat 
fül, mely a cigány, horvát és német 
nemzetiségi önkormányzatok köz-
gyűléseinek anyagait tartalmazza. 
A választás címszó alatt a Területi 
Választási Iroda, illetve a Területi 
Választási Bizottság tevékenységébe 
nyerhet bepillantást, végül a média 
menüpont ad még alternatívát a 
böngészésre, melyen belül megte-
kintheti hírleveleinket, vagy akár 
a tavalyi év végén elkészült megyei 
imázs filmünket.

Kattanjon ránk! - www.bacskiskun.hu

A teljesen megújuló Bács-Kiskun megyei weboldal az 
aktuális hírektől és információktól kezdve az önkor-
mányzati tevékenységeken át a településeken fellelhető 
turisztikai látnivalókig egy csokorba szed mindent, ami 
az itt élők és az idelátogatók figyelmét egyaránt megra-
gadhatja.

Kecskemét
Kiskőrös

A „megye-zene” felvétele
az Origó Stúdióban
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A készülék számukra is megle-
pő fajokat kapott lencsevégre. A 
gémfélék mellett darvak és egy 
fekete gólya is elidőzött az alig 
2-3 hektáros nyílt vízfelületen. A 
kanalasgémekről pedig – ugyan-
csak a felvételek alapján – meg-
tudhattuk, hogy éjjel is táplál-
koznak. 

A Böddi-széken a nemzeti 
park legnagyobb tájrehabilitáci-
ós programja zajlik, melynek cél-
ja, hogy helyreálljon a szikes tó 
és környékének eredeti élővilága. 
Ennek eredménye a bekamerá-
zott nyílt vízfelület kialakulása is. 
Ezen a részen a kamera kihelye-
zését megelőző évben szárzúzó-
val letarolták a mocsári növény-
zetet, majd a következő tavasszal 
növekvő friss hajtásokat szarvas-
marhákkal lelegeltették. Így nyár 
derekára fennmaradt egy 2-3 
hektáros nyílt vízfelület, ami az 
aszályos időben különösen érté-
kes volt a madarak számára.

Jelentős méretű, mintegy 10 ezer 
hektárnyi erdőterületen végez 
erdőkezelési tevékenységet a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgató-
ság. A faállomány közel 40 %-a 
olyan idegenhonos, természetvé-
delmi szempontból csekély jelen-
tőséggel bíró fajokból áll, mint a 
nemesnyár, a feketefenyő, az er-
deifenyő és az akác.

A nemzeti park szakemberei 
azon dolgoznak, hogy ezeket az 
erdőket őshonos fafajokból álló, 
gazdag élővilágnak otthont adó 
erdőkké alakítsák. A folyamat so-
rán eltávolítják az idegenhonos 
fajokat, helyükre szürke és fekete 

nyár, kocsányos tölgy, magyar kő-
ris, mezei és vénic szil, vadkörte, 
vadalma, zselnice meggy, nyír, 
mezei- és tatárjuhar kerül.

Az idei szezonban 70 hektáron 
végeztek erdősítést.  A Tisza-völ-
gyében Lakitelek, Tiszaalpár, 
Csanytelek, Tiszaug és Mártély 
térségében, a Homokhátságon 
Pálmonostora, Fülöpháza, Bu-
gac, Bócsa, Páhi és Kaskantyú 
települések körül, a Felső-Kis-
kunságban pedig Kunadacs, 
Kunpeszér, Kunbaracs és La-
dánybene környékén zajlottak a 
munkálatok.

ÁPRILISI TÚZOK
PROGRAMOK
A KISKUNSÁGI
NEMZETI PARKBAN

Április 7. 
Túzokünnep Bösztörpusztán
Közép-Európa legjelentősebb 
túzokállománya a Kiskunság-
ban él. Az öreg kontinens leg-
nagyobb testtömegű madarának 
násztánca, a túzokdürgés, igen 
látványos esemény, még ha a fé-
lénk madarak nem is engednek 
közel magukhoz.
Programok: 10:00 – 14:00 óráig 
természetismereti séták, nemze-
ti parki termék bemutató és vá-
sár, előadások, játszóház, majd 
egy délutáni túra során meg-
lessük a túzokokat násztáncuk 
közben. 
Helyszín:
Kunszentmiklós-Bösztörpuszta
Részletes program:
www.knp.hu
A program ingyenes.

***

Április 8. 
Hajnali túzokles Apajpusztán 
Korán kell kelnie annak, aki a 
nemzeti park természetvédelmi 
őre vezetésével szeretné megl-
esni a nászruhás, dürgő túzok-
kakasokat. Az élmény azonban 
megéri ezt a kis kényelmetlen-
séget! Saját gépkocsi szükséges! 
Találkozó: 6:00 óra, Bugyi köz-
ségben a református templom 
melletti parkolóban
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, 
diák és nyugdíjas 600 Ft,
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés:
Lóránt Miklós, +36 30/336-4850

***

Április 15. 
Túzokles a soltszentimrei
szikes pusztán
A túzokkakasok násztáncát még 
a tapasztalt természetjárók is 
csak elvétve láthatják. Napsüté-
ses kora reggeli órákban azon-
ban erre jó esélyünk van. A tú-
zokok mellett láthatunk ürgéket, 
a legkorábban nyíló orchideán-
kat, az agár sisakoskosbort, és ha 
szerencsénk van, akkor megcso-
dálhatjuk az Afrikából ebben az 
időszakban visszatérő kék vér-
cséket is. A túra hossza kb. 8 km, 
időtartama 4-5 óra. 
Találkozó: 8:00, a soltszentimrei 
vasútállomásnál
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, 
diák és nyugdíjas 600 Ft,
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés:
Sápi Tamás, +36 30/4884-574

A Kiskunságban, Szabadszállás mellett található Böddi-széken egy műholdas nyom-
követővel ellátott fiatal kanalasgém hívta fel a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
szakembereinek figyelmét arra, hogy a szikes tó egyik elmocsarasodott öblözetének 
mélyén kialakult egy kicsi, de annál érdekesebb belső tó. Mivel a távcsöves megfigye-
lések alapján is igen élénk volt itt a madárforgalom, a nemzeti park munkatársai úgy 
döntöttek, hogy kihelyeznek a helyszínre egy mozgásérzékelő vadkamerát.

Mocsári traffipax a Böddi-széken

Több százezer fát ültetett a Kiskunsági Nemzeti Park
A késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban - a ko-
rábbi évekhez hasonlóan - ismét mintegy 350 000 
facsemetetét ültetett a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság a Tisza-völgyben és a Homokhátságon.

Böddi-szék

A Varázslatos Magyarország elne-
vezésű kezdeményezés 2010-ben 
indult útjára azzal a céllal, hogy 
a Kárpát-medence természeti 
értékeit képi formában megőriz-
ze, népszerűsítse. Idén immár 
nyolcadik alkalommal hirdettek 
eredményt a több ezer beérke-
zett természetfotóból a legjob-
bakat értékelve. Az első díjat a 

zsűri egyöntetű döntése mellett 
a Bács-Kiskun megyei Daróczi 
Csaba érdemelte ki a Kiskunsá-
gon készített fényképeivel. A pá-
lyázati anyagokból összeállított 
kiállítást a Magyar Természettu-
dományi Múzeum kupolacsar-
nokában lehet megtekinteni.

Daróczi Csaba Soltvadkerten 
él, régi szenvedélyével, a termé-
szetfotózással még az egyetemi 
évei alatt került kapcsolatba. A 
fotózást autodidakta módon sajá-
tította el, melyben tapasztaltabb 
barátai is sokat segítettek neki. A 
fotográfia több ágát műveli, de az 
igazi önmegvalósítást számára a 
természetfotózás jelenti, melyen 
belül az éjszakai és a légi fotózás 
a kedvence. Témáit főleg lakóhe-
lye környékén, itt, a Kiskunságon 
keresi. Képei elvontak, sokat-
mondóan különösek, felismer-
hetően „daróczicsabásak”. Hazai 
és nemzetközi fotópályázatokon 
1994 óta vesz részt, eddig több 
mint 80 díjat nyert el.

Daróczi Csaba nyerte el a Varázslatos Magyarország 
természetfotós pályázatát, amelynek célja, hogy nép-
szerűsítse országunk nemzeti parkjait.

Díjnyertes fotókon a 
Kiskunság Soltvadkert
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április 20.  Kecskemét  XXVII. Weöres Sándor Országos 
     Gyermekszínjátszó Találkozó
május 4-6.  Kiskunhalas  Város Napja - Borudvar
május 4-20.  Kiskunhalas  XIX. Nemzetközi Csipkekiállítás
május 12.  Baja  Jánoska Eresztés - 
     „Csodálatos Baja 2018”
május 18-21. Kiskőrös  Városalapítók Napja és
     Országos Rétesfesztivál
május 19.  Kecskemét  Felnőtt Férfi Szabadfogású és
     Női Birkózó Országos Bajnokság
május 19.  Lajosmizse  Szamócás Vásári Forgatag
május 19-27. Kiskunfháza  Városalapítók Hete,
     az újratelepítés 275. évfordulója
május 25-27. Hajós  Orbán Napi Borünnep
     a Hajósi Pincefaluban
május 25-27. Fülöpjakab  Falvak Éjszakája
május 25-27. Jakabszállás  Falvak Éjszakája
május 25-27. Kunszállás  Falvak Éjszakája
május 26.  Kecskemét  Grappling Diákolimpia Országos  
     Döntő és Global Kupa
     Kulturális-Gasztronómiai Napok
június 1-3.  Kalocsa  XXVI. Kék Madár Fesztivál
június 1-3.  Kecskemét  III. Korcsoportos Összevont
     Labdajátékok Diákolimpia
     Országos Döntője
június 8-9.  Kecel  Keceli Meggyfesztivál
június 9.  Bócsa  III. Kiskunsági Gulyásfesztivál, 
     Pásztor- és Betyártalálkozó
június 19-24. Kecskemét  III. Kecskeméti Barackpálinka és 
     Borfesztivál 
június 21-23. Szank   X. Méz- és Meggyfesztivál
június 23-24. Kiskőrös  Trizoli Jótifuti jótékonysági futás/
     bringázás Kecskemét-Kiskőrös
július 1-8.  Kecskemét  XV. Csiperó - Európa Jövője 
     Nemzetközi Gyermek és
     Ifjúsági Találkozó
július 1-8.  Kiskunmajsa  Lurkó tánctábor
július 8-10.  Kecskemét  Junior Tájékozódási Futó
     Világbajnokság
július 12-14.  Kunfehértó  Fehértone Fesztivál
július 12-15.  Baja  XXIII. Bajai Halfőző Fesztivál -   
     „Csodálatos Baja 2018”
július 15-29.  Kecskemét  Nemzeti Ifjúsági Kórustalálkozó
július 16-27.  Kecskemét  Kodály Művészeti Fesztivál
július 18-21.  Kecskemét  Gyermek Országos
     Úszó Bajnokság 
augusztus 3-5. Dunapataj  V. Szelidi-Tó Gasztro Fesztivál -   
     „Szelidi Nyár”
augusztus 10-11. Bácsalmás  Népek-Ízek Forgataga
augusztus 10-12. Bugac  Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlés
augusztus 14-18. Lakitelek  Tiszavilág Napok -
     Tőserdei Pálinkaház
augusztus 19-26. Kecskemét  Hírös7 Fesztivál - XXI. Térségi 
     Kertészeti és Élelmiszeripari
     Kiállítás és Vásár
augusztus 25. Kiskunhalas  8. Kiskunhalas - Szabadka
     kerékpártúra
aug. 31-szep. 2. Kiskőrös  XXVI. Kiskőrösi Szüret és Szlovák 
     Nemzetiségi Napok
szeptember 7-8. Baja  Bácska Kincsei Természeti Napok - 
     „Csodálatos Baja 2018”
szeptember 7-8. Kiskunfháza  XX.  Libafesztivál
szeptember 7-9. Dunapataj  Pataji Ősz - Országos
     Pacalfőző verseny
szeptember 7-9. Kunszentmiklós XXIV. Szentmiklósi Napok - 
     Birkafőző verseny
szeptember 8-9. Petőfiszállás  Kisboldogasszony-napi Búcsú
     Pálosszentkúton
szept. 14-15.   Kalocsa  XXIX. Kalocsai Paprikafesztivál
szept. 14-16.  Kecskemét  28. Kecskeméti Népzenei Találkozó
szept. 28-30.  Tiszaalpár  XVI. Bársony Mihály
     Tekerőlantos Találkozó
szeptember 29. Kecskemét  Megemlékezés  Dr. Szobonya
     Zoltán  halálának évfordulóján
szeptember 29. Tiszaalpár  VIII. Országos Kosárfonó
     Találkozó
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A gyermekek játékos és kreatív 
módon ismerkedhettek meg a 
sváb emberek mindennapjaival, 
ősi mesterségeivel, kultúrájával. 
A szorgos apró kezek egész héten 
a sváb népi motívumokat felhasz-
nálva alkottak, kézműveskedtek. 
A Nemzetiségi Hetet csörögefánk 
sütéssel és fergeteges hangulatú 

táncházzal zárták. Az elkészült 
alkotásokból, fényképekből nyílt 
kiállítás megtekintésével a szü-
lők is betekintést nyerhettek az 
izgalmas és érdekes sváb napok 
eseményeibe.  Az első német ajkú 
bevándorlók a török idők és a 
Rákóczi-féle szabadságharc után, 
az 1700-as évek elején királyi és 

földesúri intézkedések nyomán 
érkeztek az Alföldre. Az első te-
lepesek valóban svábok voltak, de 
később érkeztek más nyelvjárást 
beszélők is, így bajor, frank, hes-
seni és badeni nyelvűek. A sváb 
gyűjtőnév mégis ráragadt min-
den bevándorlóra. Bács-Kiskun 
megyében a mai napig őrzik ha-
gyományaikat főleg a „katolikus 
sváb” Császártöltés és az „evan-
gélikus-református sváb Soltvad-
kert” térségében.

A rendező civil Hazatalálás Bará-
ti Kör maga sem hitte volna egy 
évtizeddel ezelőtt, hogy ekkora 
méretűre növi ki magát ez a prog-
ram. A piacra már tavaly kitehet-
ték volna a „BETELT” táblát, de 
gondoltak egy merészet és segít-
ségül hívták a piac körüli utcákat 
is.

Az országos hírű vásár évek 
óta több ezer látogatót vonz. A 
múlt évhez hasonlóan a kézmű-
ves mesterségek gazdag tárhá-
zával, több mint 200 kiállítóval 
találkozhattak a látogatók. Mind-
emellett volt itt trillázó, vándor 
meseíró, kézi- és marionett bá-
bos, festőművész, ötvös, valamint 

jó vásárhoz illően ételt és italt kí-
nálók is. 

Szemet gyönyörködtető, ki-
váló minőségű portékák kínálták 
magukat egész nap. A színpadon 
népzenészek és hagyományőrző 
néptánc csoportok váltották egy-
mást, a halasi Lyra együttes pedig 
interaktív műsorával szórakoztat-
ta a közönséget. A gyerekek sem 
unatkoztak, népi gyermekjátékok 
keltek életre és pörgött a fonott 
kosár körhinta is. 

A rendezvény célja a vásárlók 
szemléletformálása, a magyar 
termelők és kézműves mesterek 
támogatása, termékeik népszerű-
sítése. A vásárban helypénz nincs, 
a rendezvény a befolyó adomá-
nyokból tartja fenn magát. 

A KÖZGYŰLÉSI ELNÖK FOGADÓÓRÁJA

Sváb színekbe öltözött az ovi
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal ke-
rült megrendezésre február 26. és március 2. között a 
Nemzetiségi Hét a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Óvodában.

Mézesbábos és lekváros 
Kerek évfordulót ünnepelt a kiskunhalasi Magyarok 
Vására rendezvény. Az idén március 15-én immár 
tizedik alkalommal adtak randevút egymásnak az 
ország és a határon túli magyarok legjobb kézműves 
mesterei, termelői és hagyományőrző együttesei a 
város piacterén. 

Császártöltés

Kiskunhalas

A kis ügy is közügy
Februárban hagyományte-
remtő céllal indult útjára az a 
kezdeményezés, hogy a megyei 
közgyűlés elnöke fogadóórát tart 
a megye különböző településein, 
hónapról-hónapra.
A fogadórákon lehetőség van 
arra, hogy felkeresse a lakosság a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés el-
nökét,  hogy aktuális megyei szintű 
témák mellett informálódhasson, a 
helyi gazdaságfejlesztés lehetősége-
iről, megyei ösztöndíj pályázatról, 
fejlesztésekről, foglalkoztatási és 
képzési támogatásokról. A foga-
dóórákra minden hónapban más-
más helyszínen kerül sor, amelyek 
helyéről és időpontjáról a megyei 
önkormányzat kommunikációs 
csatornáin keresztül tájékoztat.
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A megbeszélteknek eleget téve a 
Megyei Polgármesteri Váloga-
tott (MPV), az Öregfiúk csapa-
ta, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat (RNÖ), illetve a Sükösdi 
Képviselők mérkőztek meg egy 
barátságos sportnap keretén be-
lül. A négy csapat mindegyike 

hősiesen küzdött, a mérkőzések 
remek hangulatban teltek. Végül 
a Megyei Válogatott első helyezést 
ért el, őket követte az RNÖ, har-
madik helyezett lett az Öregfiúk 
csapata, negyedikként pedig a Sü-
kösdi Képviselők végeztek. 

A tavalyi év végén felújított sükösdi sportcsarnok 
átadó ünnepségén a megyei elnök már csak egy foci-
labdát hiányolt, melyen felbuzdulva a polgármester 
asszonnyal megállapodtak abban, hogy egy sportnap 
keretében tesznek róla, hogy az épületben röpködjenek 
a labdák.

Sárga mezben a Sükösdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata:  Állnak: Radics József, Radics Tamás elnök, Balázs Zoltán, Tamás Károly. 
Guggolnak: Forgács Gábor, Pintye Krisztián, Kárpáti Krisztián, Radics Szabolcs.  Kékben, Sükösdi Öregfiúk csapata: Á: Mencsik József, Tóth Gyula, Molnár Ferenc, Zsikó Viktor, Garisa Tamás, Balogh János, Marusa 
József. G.: Radics Mihály, Kiss Gábor. Pirosban megyei polgármester válogatott és sükösdi képviselők vegyesen Á: Rideg László elnök, Pál Endre Katymár, Kovács Tibor, Szabó László Bugac, Szabados Miklós, Véh Lász-
ló Tompa, Á. Fúrús János Csólyospálos, Kovács László alpolgármester Tabdi, Fábián Sándor Tabdi, András Gábor Szakmár. G.:Tamás Márta Sükösd, Soós Gergely, Bán Dorottya, Kovács Zoltán

A dátum választása szimboli-
kus, hiszen ezen a napon, 1970. 
február 22-èn alakult meg a 
Mozgásgátoltak Halassy Oli-
vér Sport Clubja, a Mozgásjaví-
tó Intézmény falai között. 2018. 
február 22-én, az első Magyar 
Parasport Napját igyekeztek mél-
tóan és emlékezetesen megszer-
vezni. Minden megyeszékhely 
egy-egy iskolájában sportesemé-
nyeket, Budapesten pedig nem-
zetközi konferenciát szerveztek. 
Természetesen Bács-Kiskun 
megye sem maradt ki ebből a 
kezdeményezésből, a kecskeméti 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolá-

ban számos hasznos és a gyerekek 
számára érdekes programot szer-
veztek. Többek között lehetősé-
gük volt a testnevelés órákon az 
ülőröplabdát, csörgőlabdát, vak-
futást segítővel és ülő zsinórlab-
da játékot kipróbálni, továbbá öt 
paralimpiai bajnokról készült do-
kumentumfilmet vetítettek szá-
mukra, illetve közönségtalálkozót 
szerveztek, ahol Németh Boglár-
kával és Tóth Cirill sportolókkal 
volt lehetőségük beszélgetni. A 
tanulók testközelből megtapasz-
talhatták, hogy a sérült emberek 
is élhetnek teljes, aktív és boldog 
életet, s hogy mennyire fontos 
egymás elfogadása és segítése.

A legfontosabb
egymás elfogadása

A Magyar Parasport Napját minden évben február 
22-én ünnepeljük ezentúl, hiszen az Országgyűlés a 
tavalyi év decemberében egyhangúlag megszavazta 
a Kulturális Bizottság kezdeményezését. Hivatalosan 
is országos napja lett a magyar sportnak, a magyar 
parasportnak, a magyar diáksportnak és a magyar 
siketsportnak.

A megyei díjátadó ün-
nepségnek a kecskeméti 
Megyeháza épülete adott 
otthont januárban. A 
rendezvény résztvevő-
it Rausch Sándor a 
Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Kecs-
kemét város képviseleté-
ben Bogasov István, va-
lamint Zsámboki Anna, 
a Bács-Kiskun Megyei 
Diák- és Szabadidősport 
Egyesület elnöke köszön-
tötték. 

Ezt követően kerültek kiosztásra 
azon testnevelői díjak, melyek a 
hosszú éveken át tartó eredmé-
nyes munkát jutalmazták, vé-
gül pedig a Diákolimpián indult 
csapatok és diákok is átvehették 
az elismerést jelző üveg plakett-
jeiket. Két díjazottal is beszélget-
tünk az átadó után a kezdetekről, 
jelenlegi eredményeikről, a spor-
téletről, illetve távlati céljaikról:

Szűcs Szabina (atléta): Álta-
lános iskolás koromban, még alsó 
tagozatban az akkori testnevelő 
tanárom, Barna Éva néni figyelt 
fel rám és biztatott a kezdetek-
ben. Ekkor sikerült nagyon szép 
eredményeket elérnem. Először 

hosszútávfutóként kezdtem, majd 
később Adamik Zoltánhoz, a 
mostani edzőmhöz kerültem, aki 
már öt éve van mellettem. Napi 
két órát edzek, néha természe-
tesen vannak hullámvölgyek, de 
amikor úgy érzem, már nehe-
zebben bírom, mindig igyekszem 
arra törekedni, hogy beiktassak 
olyan napokat, amikor a kikap-
csolódásé a főszerep. „Az elvég-
zett munkának mindig megvan az 
eredménye!”- Ez a mottó is sokat 
segít és motivál, valamint a pél-
daképem, Kun Zita eredményei 
is inspirálnak a mindennapjaim-
ban. Az eddigi legmarandóbb él-
ményem 2017. szeptemberében 
volt, ahol ötpróbában indultam 
és sikerült két számban egyéni 
csúcsot felállítanom, háromban 
pedig egyéni közelit. A mai napig 
meglepetés még számomra is az, 
hogyan sikerült ennyire összpon-
tosítanom és ilyen eredményeket 
kihozni magamból. Távlati ter-
veim között mindenképpen az 
Olimpia szerepel, hét próbában. 
Számos világversenyen szeret-
ném még megmérettetni magam 
és egyszer majd edzőként is helyt-
állni.

Blaszák Lilla (uszonyúszó): 
Elsős koromban kezdtem el úszni 
a Kecskeméti Református Általá-
nos Iskolában, már ekkor fontos 
szerepet töltött be az életemben a 

sport. Ötödikes koromban az is-
kolámba jött bemutató órát tarta-
ni uszonyúszásból Juhos Gergely 
-  aki a jelenlegi mentorom - már 
ott megtetszett ez a fajta edzés,így 
rendszeresen látogattam az ilyen 
jellegű órákat, ezt követően 1-2 
év után versenyszerűen kezdtem 
űzni ezt a sportágat, ennek pe-
dig már 6 éve. Alapvetően már 
kialakult egy elég jó rendszer, 
amelyben megfér egymás mellett 
a tanulás és az úszás. Nyilván ne-
hezebb feladat összekoordinálni 
a mindennapjaimat, hiszen heti 
hét edzésem van, reggel egy óra 
és délután két óra, ami néha igen 
megterhelő. Szerencsére az is-
kolámban figyelembe veszik, és 
toleránsabbak, ha például ver-
senyre készülök, kapok haladékot 
egy-egy anyag megtanulására. A 
motivációmat tekintve: mindig 
magamnak szeretnék megfelelni, 
apróbb célokat tartok szem előtt, 
ami aztán később egy nagyobb 
eredményt hoz majd magával. 
Időket szoktam kijelölni, amiket 
igyekszem teljesíteni egy adott 
távra, ez visz egyre előrébb. Idén 
korosztályt léptem, most már fel-
nőtt korosztályban versenyzem, 
így természetesen felnőtt szinte-
ket szeretnék úszni, hogy kijus-
sak a Világbajnokságra. 
Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk!

RENDKÍVÜL EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK A MEGYE DIÁKJAI 

Kisdiákok, nagy eredményekkel

Sükösdön járt a Megyei Polgármester Válogatott Sükösd


