
A Bugac melletti ásatások során egy hatalmas bazilikára, és a 
Duna–Tisza-köze egykori régióközpontjának maradványaira leltek 
a régészek. Mint azt Rosta Szabolcstól, a Bács-Kiskun Megyei 
Múzeum igazgatójától megtudtuk, a feltárt leletek közül több eu-
rópai szinten is szenzációnak minősül, és részben újraértékeli az 
Árpád-korról eddig kialakult képet.

A leletek szerint a monumentális, 
háromhajós apátsági templom és 
a kolostor felépítésére a 12. szá-
zad közepén, valamikor 1140-1150 
körül került sor. A század végéről 
vagy a 13. század legelejéről szár-
mazhatnak azok a kőfaragványok 
is, melyek kifejezetten igényes ki-
vitelezésűek és a monostor gazdag-
ságáról árulkodnak, csakúgy, mint 

a gazdagon aranyozott tárgyi emlé-
kek, a limoges-i típusú kegytárgyak, 
amelyek különösen a 13. század első 
felében voltak népszerűek az ország-
ban. A széles kulturális és gazdasá-
gi kapcsolatokra utalnak a római 
zarándokjelvények, a jeruzsálemi 
királyságból származó pénz, mely 
talán egy keresztes lovag emléke, a 
pénzváltó mérlegekkel együtt jelent-

kező sok bizánci és nyugat-európai, 
velencei pénz.
A Kecskemétre vezető főút mellé épí-
tett monostor, illetve a köré szervező-
dött gazdag település mellett az egész 
régió sorsát megpecsételte az 1241-
42-es tatárjárás, amikor – egyes becs-
lések szerint – akár 90 százalékos is 
lehetett az emberveszteség ezeken a 
síkvidéki részeken. Az üres Homok-
hátsági területekre a keleti eredetű, 
nomád kunokat költöztette be IV. 
Béla király. Az elhagyatottá vált ko-
lostor templomának kőanyagát az új 
lakosok módszeresen kitermelték és 
értékesítették. Hasonló sors jutott a 
kolostornak is – sűríti néhány mon-

datba évszázadok történetét a múze-
umigazgató.
Nemrégiben dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek szentelte 
fel a területet, ahol több ezer ember 
maradványait találták a három éve 
tartó régészeti feltárások során. Ezt 
követően elkezdődött az egykori 
bazilika falainak föld fölé emelése, 
hogy néhány hónap múlva egy fel-
szentelt, rendbe hozott 
romkert fogadja a 
látogatókat. 
Bugac határá-
ban a régészeti 
feltárások során 
több mint ezer 

felbecsülhetetlen értékű lelet, sok 
száz aranyozott tárgy került eddig 
felszínre – emlékeztetett Rosta Sza-
bolcs, hozzátéve: az akácerdő még 
nagyon sok titkot rejt, így akár több 
évtizednyi ásatás vár még a területre.

Military fesztivál Izsák mellett
A térség legkomplexebb, legnagyobb alapterületen szerveződő 
szabadidős military, sport témájú rendezvényét szervezik meg május 
23. és 25. között az Izsák melletti Biczó csárda 120 hektáros területén. 

A Nemzetközi harcászati és military 
fesztivál egyik központi témája – a 
századik évforduló apropóján – az 
első világháború kitörése lesz – tud-
tuk meg Kovács Imre főszervezőtől. 
Nem ez az első nagyszabású rendez-
vény, ami a kunszállási polgármester 
nevéhez köthető, így a profi szerve-
zés garantált.  
– Mint a fesztivál elnevezésből is ki-
tűnik: szeretnénk szakítani a megszo-
kott feszes katonai hagyományokkal, 
és közelebb hozni a résztvevőkhöz, 
civilekhez ezt a sokszor titokzatos, 
olykor túlmisztifikált, vagy akár fé-
lelmet keltő világot. Célunk, hogy a 

rendezvény látogatói szórakozva 
nyerjenek bepillantást eddig nem 
ismert kulisszatitkokba, hogy köze-
lebb kerüljenek a haza védelmének 
értékeihez, megismerjék a legújabb 
haditechnikákat, és a történelem so-
rán alkalmazott korábbi hadi eszkö-
zöket a nomád íjaktól a légvédelmi 
rakétákig. Mindezt a „katonai életér-
zéshez” kötődő szabadidős tevékeny-
ségek teszik majd teljessé – mondta 
el Kovács Imre. 
A főszervezőtől azt is megtudtuk, 
hogy a Hende Csaba honvédelmi 
miniszter fővédnökségével meghir-
detett rendezvényre már száznál is 

több civil szervezet és magángyűjtő 
regisztrálta magát. Nagy érdeklődés 
előzi meg a veterán mezőgazdasági 
gépek seregszemléjét és a harci jár-
művek rally versenyét is, csak úgy, 
mint a rendhagyó military gyermek-
nap programjait. 
A military parádé bővebb részleteiről 
a www.hmfest.hu oldalon tudhatunk 
meg többet.

Történelmi jelentőségű leletek Bugacon

Segítség a megye művészeinek
–  A művészetek támogatására mindig megkülönböztetett figyelmet 
fordított a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, és ez az elköteleződés 
megmaradt az után is, hogy intézményfenntartóból a területfejlesztési 
és a területrendezési feladatok letéteményese lett a megye – mondja 
Rausch Sándor. Mint azt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat al-
elnökétől megtudtuk, ez nem csak a veránkai író- és művésztáborok 
nagy múltú hagyományának megőrzésében nyilvánul meg, de még a 
külföldi élménygyűjtésben is számíthatnak a megye segítségére az itt 
élő és alkotó hivatásos művészek, iparművészek, népművészek.

– A megyei önkormányzat és a 
csehországi Cesky Krumlov-i Egon 
Schiele Nemzetközi Művészeti 
Centrum közötti megállapodás alap-
ján jelképes összeg ellenében tudunk 
műtermet és szállást biztosítani a 
térség képzőművészeinek. Tekintet-
tel arra, hogy kulturális tekintetben 
Csehország egyik kiemelkedő vá-
rosáról van szó – amiben az Egon 

Schiele Art 
C e n t r u m -
nak meg-
h a t á r o z ó 
szerep jut 
– ez tapasz-
talatgyűjtés 
és kapcso-
latépítés szempontjából is kiváló le-
hetőség művészeinknek. A nemzet-

közileg elismert, egész évben nyi-
tott galériákban és múzeumokban 
rendszeresek a klasszikus és kortárs 
művészek kiállításai, nem beszélve 
a számtalan művészeti alkotást kí-
náló és bemutató üzletről, valamint 
a hagyományos zenei és színházi 
fesztiválról. 
A dél-Csehországban fekvő Cesky 
Krumlov az ország második legláto-
gatottabb turisztikai célpontja Prága 
után. Történelmi negyedét – amit a 
Moldva nagy kanyarja szinte teljesen 
körülölel – az UNESCO 1992-ben a 
Világörökség részének nyilvánította. 
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat várja a megyében élő és 
alkotó képzőművészek pályázatait, 
hogy ebben a csodálatos környezet-
ben alkothassanak.
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Megyeszerte megemlékeztek az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc 166. évfordulójáról. Kecskemé-
ten Zombor Gábor polgármester a 
hősökre emlékezve a hazaszeretetről 
beszélt, majd a Zrínyi Ilona általános 
iskola tanulóinak műsora után koszo-
rúzással rótták le tiszteletüket a kecs-
kemétiek.
Jánoshalmán a programsorozat a 
katolikus templomban ünnepi szent-
misével kezdődött, majd Bányai 
Gábor, a megyei közgyűlés elnöke 
felolvasást, Kiss György a helyi ön-
kormányzat tanácsnoka pedig egye-
temes könyörgést tartott. 
Kiskőrösön a városházán elismeré-
seket adtak át a település közéletéért, 
gazdaságáért tevékenykedő szemé-
lyeknek, civil csoportoknak. A Petőfi 
parkban rendezett ünnepségen Font 
Sándor országgyűlési képviselő kü-
lön köszöntötte az erdélyi Csíksze-
redából Petőfi Sándor szülővárosába 
érkezett vendégeket. (Címlapunkon) 

Tisztelet Tisztelet 
a bátraknaka bátraknak



Jó ütemben haladnak Szeged – Röszke – Horgos – Szabadka – Csi-
kéria - Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításának, újra kiépítésének elő-
készületei. A térség tömegközlekedésében nagyszabású előrelépést 
jelentő projekt tájékoztatóját tartották meg Bácsalmáson 2014. már-
cius 3-án, a megújult művelődési házban. A rendezvényen részt vett 
Pásztor István, a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőházának el-
nöke, Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei és Magyar Anna a Csong-
rád Megyei Közgyűlés elnökei valamint a meghívott közreműködődő 
szervezetek, érintett önkormányzatok képviselői.

Csókási Eszter, a projektmenedzser 
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyveze-
tője köszöntötte a projekttájékoztató 
résztvevőit, majd Németh Balázs, 
Bácsalmás polgármestere üdvözöl-
te a megjelenteket. A polgármester 
kiemelte, hogy mennyire fontos te-
lepülése életében az ilyen léptékű 
közlekedési összeköttetés Szeged-
del, Szabadkával és Bajával. Ezt 
követően Bányai Gábor kapott szót, 
aki emlékeztetett, hogy a Dél-Bács-
ka, Felső-Bácska fejlesztési terve 
kapcsán találkozott Pásztor István 
elnökkel és már akkor felmerült a 
térségi vasúti összeköttetés kérdé-
se. „Isten malmai lassan őrölnek, de 
elmondhatom így 17 év távlatából, 
hogy a két hete született kormány-
döntés kaput nyitott az egykori ál-
mok megvalósításában. Ez egy olyan 
projekt, amelyben még nem tudjuk, 
milyen gazdasági előnyök rejlenek, 
az egyébként nyilvánvaló érzelmi 
kötődéssel párhuzamosan, amely a 
térség lakóinak közösségét köti majd 
össze a vasútvonallal. A múltban jól 
működő közlekedési vonal megújí-
tása nem csak gazdasági, hanem a 
társadalmi létünk számos területét 
érinti majd. Ezek pedig nem mérhe-
tők pénzzel. Remélem, hogy a szerb 
fél ebben az évtizedben bekövetkező 
uniós csatlakozását követően részévé 
teszi a vonalat a Konstanca – Rijeka, 
keleti-nyugati összekötésnek. Innen-
től kezdve pedig úgy vélem már va-
lóban nem érzelmi, hanem racionális 
gazdasági eredményeket nyújt a vas-
útvonal.” – jelentette ki a Bács-kis-
kun megyei elnök.
A megbeszélés folytatásában Pásztor 
István, a vajdasági parlament elnöke 
a következőket mondta: „Én hoztam 
egy stratégiai döntést, hogy addig 
nem fejezem be a politikai pálya-
futásom, amíg ez a vasút meg nem 
épül. Azt gondolom jól haladunk, 

mert jó néhány olyan intézkedés tör-
tént, amely közelebb visz bennünket 
a megvalósuláshoz. Az első fázis 
megvalósítása mintegy 180 millió 
Euróba kerül, azt követően pedig to-
vábbi 100 millió Euro kell, hogy az 
egész pályaszakaszon a 160 km/órás 
sebesség teljesíthető legyen. Ezek 
nagy pénzek, de Szerbia előtt is nyíl-
nak új forrás lehetőségek. A jelenlegi 
Szeged-Szabadkai szakasz főtervé-
nek illetve a Szabadka–Baja szakasz 
hatástanulmányának elkészítése kö-
zelebb visz a további finanszírozás 
megkereséséhez.”
A Csongrád Megyei Közgyűlés el-
nöke, Magyar Anna kitért arra, hogy 
nem csupán a gyorsabb, kényelme-
sebb, biztonságosabb utazás lesz ho-
zadéka a vasútvonal megépítésének. 
„A Szeged – Szabadka negyvenpár 
kilométerének megtétele ma vonattal 
több mint két óra, de ettől nagyobb 
terveken dolgozunk, amikor a sza-
kaszt az egész egy részének tekint-
jük. Ezért is öröm számomra, hogy 
a szerb és a magyar vasúttársaságok 
ilyen magas szinten képviseltetnek. 
Meggyőződésem, hogy a határ mind-
két oldalán komoly gazdasági fellen-
dülést hoz majd az érintetteknek. 
Különösen, ha Szeged után össze-
kötjük Temesvárral, Baja után meg 
Gyékényessel, ami tulajdonképpen 
a Fekete-tenger és az Adria össze-
kötését jelenti. A nagy tettek ugyanis 
kis lépésekből állnak. Örülök, hogy 
ezekben a lépésekben olyan nagy-
szerű, tenni akaró politikus társakkal 
dolgozhatom együtt, mint az elnök 
urak.” – zárta szavait a Csongrád 
megyei elnök asszony.
Ezt követően a projekt előzménye-
it mutatta be Csókási Eszter. Mint 
mondta 2010-11-ben elkészült a vo-
nal megvalósíthatósági tanulmánya, 
amelynek célja egy hatékony és kör-
nyezetbarát közlekedési rendszer 
kialakítása, úgy hogy összekössön 

a vasútvonal nagy európai korri-
dorokat. A helyzet jelenleg eléggé 
lehangoló, hiszen a Szeged Sza-
badka között helyenként 10-20 km/
órás sebesség korlátozások vannak, 
Szabadka–Bácsalmás között nincs 
kiépített vonal, onnan Bajáig egy 
viszonylag jó, 100km/órás haladást 
biztosító pályaszakasz működik. 
Két variáció készült a megvalósí-
tási tanulmányban. Az egyikben az 
első fázis 2019-re, a második 2027-
re készülne el. A másik verzióban 
2018-ig egy fázisban készülhet el 
a teljes pálya. Ez utóbbi 277 millió 
Euroba kerül és 15 állomást jelent. 
Ehhez egy 72 km-es szakaszon fel-
újított pályát kell létrehozni és egy 
25 km-es új vasúti pályaszakasz 
szükséges (Szabadka–Bácsalmás), 
mindez egy 160 km/órás haladást 
biztosító villamosított pályaminő-
séget jelent. Nagy előrelépés, hogy 
az uniós normák szerinti magyar 
nemzeti közlekedési stratégiában 
a 2014-2020-as időszakra szerepel 
a Szeged–Röszke határig fejlesz-
tés és azt úgy egészítették ki, hogy 
szerepel benne a Bajáig történő 
megvalósítás. A két hete megjelent 
Magyar Közlönyben miniszterel-
nöki határozatban pedig már benne 
vannak azok a mindkét országban 
meghozandó intézkedések, amelyek 
a Szeged–Szabadka–Bácsalmás pá-
lyaszakasz felújítás kormányközi 
megállapodását tűzik ki.
Juhász Bálint titkár helyettes, a 
vajdasági tartományi kormány kép-
viseletében mondta el az engedé-
lyes megvalósítási és az ötlettervek 
részleteit. Ezekhez környezeti hatás 
tanulmányok készülnek. A projekt-
nek ez a szakasza 1,7 millió Euro, 
ami uniós forrásból finanszírozott. A 
technikai dokumentáció elkészítése 
ez év novemberéig fejeződik be és 
ezután már a konkrét felújítási, ki-
vitelezési munkák forrásáért fognak 
lobbizni. Mindezek egyébként az 
érintett települések önkormányzatai-
val egyeztetve történnek – mondta a 
titkár helyettes.
A fórum zárásaként a tervek kidolgo-
zásáért felelős COWI cég képviselői, 
a szerb és a magyar vasúttársaságok 
képviselői is szót kaptak, akik tájé-
koztatták a jelenlévőket és kérdések 
feltevésére is lehetőséget adtak. 
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A forradalom és szabadság-
harc hőseire emlékeztek 

KECSKEMÉT 
– Adja Isten, hogy napjainkban ne 
újra forradalom, harc, háború hív-
ja elő a hazaszeretet felelősségét, 
hanem a belátás, a meggyőződés, a 
családi légkör, a hagyományőrzés. 
Ma nem életünket, csupán hűségün-
ket kell adni a hazánkért. Ma haza-
szeretetünket azzal bizonyíthatjuk, 
ha felelősen gondolkodunk hazánk-
ról. Ha kiállunk nemzeti érdekein-
kért, amikor erkölcsi, vagy gazda-
sági támadások érik az országot. Ha 
élünk választójogunkkal, és a nem-
zet, az ország érdekeit számon tartva 

hozzuk meg döntéseinket – mondta 
ünnepi beszédében dr. Zombor 
Gábor március 15-én. Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármestere 
az 1948-49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseire emlékezve a haza-
szeretetről is beszélt. „Mit jelenthet 
számunkra a hazaszeretet? Magyar-
ként a hazánkról való gondoskodást, 
kecskemétiként a városunkkal való 
törődést, szülőként családunk védel-
mét.” – jelentette ki.
A szabadságharc hősei előtt – a 
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 
Általános Iskola Damjanich János 

Általános Iskolája tanulóinak „A hő-
söknek zengjen az ének” című mű-
sorát követően – koszorúzással rót-
ták le tiszteletüket a kecskemétiek. 
A Kossuth-szobornál többek között 
a járási hivatal, az önkormányzat, az 
egyházak, a politikai pártok, a rend-
őrség, a katasztrófavédelem, a tűzol-
tóság, a büntetés-végrehajtás, a hon-
védség, valamint a civil egyesületek 
képviselői helyeztek el koszorúkat, 
a dolgos gyermek kezeket dicsérő 
virágok, nemzetiszínű zászlók és 
kokárdák mellé.

KISKŐRÖSÖN, Petőfi 
Sándor szülővárosában a Batthyány 
emléktábla koszorúzásával vette kez-
detét az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére rendezett 
programsorozat március 15-én. 

Ezt követően a városháza dísztermé-
ben adták át az önkormányzat által 
adományozott díjakat. 
A Petőfi téri ünnepségen beszédet 
mondott Font Sándor országgyű-
lési képviselő és Domonyi László 

polgármester. Mint azt Font Sándor 
elmondta, a kiskőrösiek számára ki-
mondhatatlanul nagy jelentőségű, 
hogy megemlékezésüket Petőfi Sán-
dor szülőházának szomszédságában 
tarthatják meg. A képviselő hangsú-
lyozta, hogy sok éven keresztül, már-
cius 15-ét, „a nem annyira fontos” 
ünnepek közé sorolták és csak a szűk 
történelmi eseményeket tanították az 
iskolákban. Kiemelte a pákozdi csata 
jelentőségét, ahol szeptember 29-én 
az akkor még éppen csak hadrendbe 
szervezett forradalmi magyar sereg 
megfutamította a jól képzett, regulá-
ris, taktikai tudással rendelkező csá-
szári sereget és elkezdődött a dicsősé-
ges tavaszi hadjárat. Kányádi Sándor 
soraival a csíki székelyek önfeláldo-
zásáról is megemlékezett. 
Az 1848-as Forradalom és Szabad-
ságharc eseményeit a Petőfi Sándor 
általános iskola diákjainak műsora 
elevenítette fel, majd a tiszteletadók 
elhelyezték az emlékezés koszorúit. 
Az ünnepségen résztvett a csíksze-
redai Koós Károly szakközépiskola 
diákcsoportja is.

JÁNOSHALMÁN az 
1948-49-es szabadságharc és forra-
dalom 166. évfordulójára rendezett 
programsorozat 9 órakor a kato-
likus templomban ünnepi szent-
misével kezdődött. A szertartást 
Toldi Norbert káplán celebrálta, 
Bányai Gábor országgyűlési kép-
viselő, a BKM-i Közgyűlés elnöke 
felolvasást, Kiss György a helyi 
önkormányzat szociális tanácsno-
ka  egyetemes könyörgést tartott. 
A szertartáson részt vett a Szent 

Anna Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola is.
A mise után a kopja-
fánál pártok, intézmé-
nyek civil szervezetek 
és magánszemélyek 
koszorúval és virágok-
kal emlékeztek a sza-
badságharc és forrada-
lom áldozataira.
Az ünnepség a koszo-
rúzás után a helyi művelődési köz-
pontban folytatódott, ahol a jános-

halmi  diákok szabadságharcra em-
lékező műsorát láthatta a közönség.

Rideg László a megyei közgyűlés alelnöke is elhelyezte Rideg László a megyei közgyűlés alelnöke is elhelyezte 
a megemlékezés virágait a Petőfi szobornála megemlékezés virágait a Petőfi szobornál



Érseki orgona- 
szentelés

Zsúfolásig megtelt a dusnoki római katolikus temp-
lom március elsején, a Magyar Zarándokút pályázat 
keretében felújított orgona szentelésére. A 3400 fős 
településen élő hívők mellett sorokban helyet foglaltak 
megyebéli politikusok, dusnoki cserkészek, kalocsai 
és környékbeli lakosok. A rendezvényen többek között 
Zsigó Róbert országgyűlési képviselő is megjelent. 

A kettős ünnepen, melynek része a templom felszentelésének 
200. évfordulója is, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye érseke celebrálta a misét. Igehirdetésében 
az országot egy nagy orgonához hasonlította, mely csak ab-
ban az esetben szól szívet-lelket melengetően, ha minden 
sípja összehangolt. Az embereknek ugyanilyen harmóniá-
ban kell élnie egymással és önmagával, valamint Istennel, 

ahhoz, hogy az 
élet dallama szé-
pen zengje be a 
teret, a fejlődés 
kereke ne álljon 
meg, ne csússzon 
félre, hangsúlyoz-
ta az egyházfő. 
Figyeljünk arra, 
hogy egyik „síp” 
se legyen hango-
sabb a másiknál. 
Csak a legjobbak-
nak van joga az 

orgona klaviatúrája elé ülni. Ha pedig felcsendül az orgona-
szó, kötelességünk annak szépségét megőrizni és generáci-
ókon átörökíteni. 
A dusnoki lakosság ékes példája a szorgalmas és összefo-
gásra hajlandó embereknek. A jó célért képesek voltak váll-
vetve dolgozni kétszáz éve is, amikor újjáépítették a cso-
dálatos templomukat, és most is, látva és hallva a megújult 
orgonát - hangoztatta dr. Bábel Balázs.
Az érseki szónoklatot követően Kistamás István, Dusnok 
plébánosa szólította az oltár elé Jáksóné Tamaskó Krisz-
tinát és Arnold Anitát, akiket egy-egy csokor virággal 
köszöntött kántori oklevelük megszerzése kapcsán Sánta 
Ferenc, a dusnoki római katolikus egyházközség képviselő 
testületének világi elnöke és Hodován Ferenc, egyházköz-
ségi gondnok.
A jeles napon Palotai Péter polgármester az önkormány-
zat képviselő testülete nevében egy, a település címerével 
díszített zászlót adományozott a templom javára, 
melyet az érsek a szentmise keretében meg is áldott. 
Az esemény még egy különlegességgel bírt. Ez 

alkalommal a templom felújí-
tott orgonáján Leányfalusi 
Vilmos orgonaművész, kar-
nagy adott hangversenyt a 
Kalocsai Főszékesegyházi 

Énekkarának közremű-
ködésével, Zsebics 

Ilona karnagy ve-
zényletével. 
Az ünnepi 

szentmise után 
az ünneplő 
közönség ré-
szére foga-
dást adtak a 
Művelődési 
Házban.
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Területfejlesztés összefogással
Míg 2013-ig a területfejlesztés fő szinterei a régiók voltak, ez a gyakorlat 
megváltozik a 2014-2020 közötti időszakra. A hét éves ciklus fejlesztéseinek 
megtervezésére a megyei önkormányzatok kapták meg a lehetőséget és a 
felelősséget. 

– Ennek a kihívásnak természetesen csak 
nagyon széles partneri körrel együtt le-
het megfelelni – hangsúlyozza Kecskés 
László, a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Területfejlesztési és Területren-
dezési Irodájának vezetője.
Hogy láttak neki a tervezésnek?
– 2012. február 28-án indítottuk el a ter-
vezési munkát egy megyei konferencia 
keretében, amelynek a jelmondata így 
hangzott: „Tervezzük együtt jövőnket!”. 
Azóta 83 alkalommal találkoztunk a 
helyi önkormányzatokkal, civil szerve-
zetekkel, vállalkozókkal különböző fó-
rumok, konferenciák, klubrendezvények 
formájában. Ezen túl számos alkalommal 
egyeztettünk a fejlesztési projekteket 
beadó szervezetekkel is. A közvetlen 
kapcsolatot öt térségi munkatársunk biz-
tosítja, akik napi kapcsolatot ápolnak a 
projektgazdákkal. 
Vagyis kiépült egy megyei hálózat.
– Erre megkülönböztetett figyelmet for-
dítottunk, mert úgy gondoljuk, hogy a 
közös tervezés alapfeltétele a személyes 
kapcsolat. 
Milyen aktivitást tapasztalnak?
– A megyei önkormányzat területfejlesz-
tési irodájához eddig 1754 projektjavas-
lat érkezett a megyei honlapon keresztül 
elektronikusan, vagy térségi munkatár-
sainkon keresztül, és ez a szám folyama-

tosan növekszik. Továbbra is várjuk az 
ötleteket, elképzeléseket!  Alapelvünk, 
hogy a most készülő megyei program-
nak konkrét igényekre kell épülnie. 
Ezért köszönjük, hogy eddig ilyen sokan 
megosztják velünk gondolataikat, szán-
dékaikat. 
Milyen kép rajzolódott ki ez alapján?
– A tervezés során fontos volt a korábbi 
időszak tapasztalatainak összegzése illet-
ve a gazdasági, társadalmi és környezet 
elemzése. Lényegében tükröt tartottunk a 
megye elé, amiben szép és büszkeségre 
kevésbé okot adó dolgok egyaránt lát-
hatók. A helyzetelemzés és minden más 
tervezéssel kapcsolatos dokumentum 
egyébként letölthető, illetve olvasható a 
www.fejlesztes.bacskiskun.hu honlapról. 
Az elfogadott megyei területfejleszté-
si koncepcióval kapcsolatban – a több 
hónapon át tartó társadalmi egyeztetés 
során – 253 észrevétel érkezett hozzánk, 
ami még megalapozottabbá tette az alap-
dokumentumot.  
Mi a cél?
– A programok kidolgozásánál két irány-
ba haladunk. A következő időszakban 
lesznek továbbra is pályázati rendszeren 
keresztül elérhető támogatások. Ennél az 
a feladatunk, hogy a hatékony forrásva-
dászatra készítsük fel a leendő pályázó-
kat, illetve nagyobb léptékű beruházások-

nál győzzük meg a döntéshozókat, hogy 
a mi megyénk elképzeléseit támogassák. 
Ugyanakkor lesz egy 35,8 milliárd fo-
rintos megyei fejlesztési keret, és a vá-
rostérségi programokra további 22,285 
milliárd forint. Ilyen források az elmúlt 
időszakban nem voltak. Most rajtunk áll, 
hogy olyan fejlesztési tervet készítsünk, 
amely lakóhelyünk valódi fejlődését 
szolgálja. Nyilván azt figyelembe kell 
venni, hogy az EU-val milyen játéksza-
bályokat tud a kormány elfogadtatni. Ezt 
betartva azonban még mindig jelentős 
mozgásterünk van helyben is. A megyei 
területfejlesztési program első tervezete 
ugyancsak letölthető a megyei honlapról.
Mi a helyzet a gazdaságélénkítéssel?
– A vállalkozások támogatására komoly 
források lesznek, de ezeket országosan 
egységesen tervezik működtetni. Így a 
megyei programban az üzleti környezet 
fejlesztése található, ami iparterület ki-
alakítását, vállalkozásokat segítő szolgál-
tatások igénybevételét támogatja. Mun-
katársaink a napokban a fejlesztésre ja-
vasolt területeket személyesen járják be, 
segítve a területek gazdáit a részletesebb 
projektek kidolgozásában. A meglévő és 
a kiépülő iparterületek hasznosítását se-
gítené egy megyei befektetés-ösztönzési 
hálózat is. A gazdaságfejlesztésen belül 
az élelmiszergazdaság és a turizmus kü-
lön programcsomagot alkot a megyei 
tervben. Mindkét terület nagyon szerte-
ágazó, de a különböző szervezetek közti 
együttműködés illetve hálózatok nélkül 
egyik sem működőképes. 

Hogyan lehet összehangolni a különböző 
területek, ágazatok igényeit?
– A megyei területfejlesztési program 
szerves részei a járások programjai. A tér-
ségi terveket helyi munkacsoportok ala-
kították ki több hónapos közös gondolko-
dás eredményeként. Erre szükség is volt, 
mert az igények lényegesen magasabbak, 
mint a támogatási lehetőségek. A helyi 
munkacsoportokban valamennyi megyei 
település képviseltette magát, legtöbb-
ször a polgármester révén. Az eredmé-
nyek szerint minden térségben fontos-
nak tartják, hogy az energiahatékonyság 
terén tegyenek valamit. Ez nemcsak a 
megújuló energiaforrások használatát 
jelenti, hanem különböző takarékossági 
intézkedéseket is. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel dolgozunk egy megyei 
energiahatékonysági, megújuló energia 
programon, melyben az önkormányzatok 
mellett vállalkozások, civil szervezetek is 
részt vennének. A program kidolgozás-
hoz hasznos segítséget kapunk a megyei 
önkormányzat dán és erdélyi partnereitől. 
A települések ezen kívül a kisléptékű 
közlekedési és környezeti fejlesztéseket 
gondolják leginkább támogatásra érde-
mesnek. 
Honnan kaphatnak képet az érdeklődők 
az eddigi javaslatokról?
– Az eddig beérkezett ötleteket, elképze-
léseket rendszerező egyeztetési változat 
a megyei honlapról letölthető. A továb-
bi észrevételeket, javaslatokat várjuk a 
területfejlesztes@bacskiskun.hu e-mail 
címen.

Most építjük a jövő alapjait
Mint ismert, a megyék – szerepük és feladatkörük 2012. január 1-i megvál-
tozásával – a területfejlesztés kulcsszereplői lettek. Tekintettel arra, hogy 
e célra a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklusban lesznek elérhetőek 
jelentős pénzügyi források, a megyék a tervezés összehangolásával és ko-
ordinálásával gyakorlatilag a jövőt alapozzák meg. 

Tapasztalja-e Ön is a megyejárások 
alkalmával, hogy ennek a tervezési fá-
zisnak az értelme, fontossága nehezen 
megfogható az emberek számára? – 
kérdezem Bányai Gábort, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés elnökét, aki fá-
radhatatlanul járja a megye településeit, 
hogy személyes meggyőzéssel népsze-
rűsítse az összefogás fontosságát és a 
tervezés igazi tétjét. 
– A mögöttünk álló, több mint egy éves 
munka eredményeként talán most már 
egyre többen látják: ahhoz, hogy támo-
gatási forrásokat kapjuk az EU-tól, bi-
zonyos formai és tartalmi előírásoknak 
meg kell felelnünk. A mostani tervezés 
során nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy a megye céljai egyértelműek és 
világosak legyenek. Így a megye vala-
mennyi térségében fontosnak tartjuk a 
gazdaságfejlesztést, az élhető és élet-
képes vidéki környezet megteremtését 
valamint az infrastruktúrafejlesztést. 
Ugyanakkor szeretnénk testre szabott 
programokat kidolgozni a Homokhát-
ságra, a Duna-mentére, a déli határ-
vidékre, Kecskemét és térségére. A 
területfejlesztés alapegysége a járás, 
így a megye minden járására is külön 
fejlesztési programokat dolgozunk ki. 
Ennek szerves része, hogy a Belügy-
minisztérium koordinációjában a járás-
székhelyekre is készülnek városfejlesz-
tési tervek. A felsoroltakból is látszik, 

hogy a közös jövő tervezésére most 
valódi lehetőség van. A megyei önkor-
mányzatnak a feladata összefogni ezt a 
sokszereplős összetett munkát.
Sokszor hangsúlyozza az összefogás 
fontosságát. 
– A versenyképesség szempontjából ez 
kulcskérdés, ami nélkül sem a megye 
élelmiszerei, sem turisztikai szolgál-
tatásai nem lesznek eladhatók. A be-
ruházások pénzügyi támogatása csak 
akkor lehet hatékony, ha párosul egy 
jól megtervezett és működtetett „me-
gye marketinggel”. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy a megyei források mellett 
az élelmiszergazdasági és a turisztikai 
pályázók is számoljanak az országos 
gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési 
támogatásokkal. Sőt azt szeretnénk el-

érni, hogy a megyei projektek jelentős 
mértékben részesedjenek ezekből a for-
rásokból.
És mi a helyzet a „kicsikkel”?
– Olyan támogatási lehetőségeket is 
tervezünk, amely a civil szervezetek, 
a megyében élő és maradó fiatalok, 
a helyi termék-előállítók, a mikro és 
kisvállalkozások számára lesznek el-
érhetőek. Számukra a nagy pályázati 
rendszerek nem testhezállóak, pedig 
sokszor kisebb összegekkel is csodákat 
tudnak művelni. Azt, hogy ki mire ve-
heti igénybe ezeket a forrásokat, majd 
a konkrét pályázati kiírások fogják tar-
talmazni. Minden esetre a jelenleginél 
öt-hatszor több pénz áll majd rendel-
kezésre például gazdaságfejlesztésre. 
Emellett az agrár- és vidékfejlesztési 
források tekintetében, és a Leader prog-
ramban is jelentősen megnőnek a for-
rások, lényegében megkétszereződnek.
Mit jelent ez a megyei vállalkozások és 
az itt élő emberek életében?
– Az európai fejlesztési irányvonal egy 
intelligens és fenntartható fejlődés, ami 
hozzájárul az európai foglalkoztatási 
arány növeléséhez. A fejlesztések ki-
emelt területei az energiahatékonyság, 
képzés, kis- és közévállalkozások tá-
mogatása, megújuló energiaforrások, 
közlekedés és szállítás, kutatás és inno-
váció, továbbá a régiók közötti együtt-
működés. A következő uniós tervezési 
ciklusban 4200 milliárd forintnyi forrás 
áll majd rendelkezésre a magyar gazda-
ság fejlesztésére. Ez a jelenleginél leg-
alább négyszer több pénz jelent, aminek 
a felelősségteljes, jövőt megalapozó 
elköltéséhez átgondolt tervezésre van 

szükség. Ez hatalmas kihívást jelent a 
gazdaságnak, a fejlesztéspolitikában 
érdekelt szervezeteknek is. A számítá-
sok szerint mintegy 200 milliárd forint 
támogatási keret juthat Bács-Kiskun 
megyére az említett fejlesztési idő-
szakban. A prioritásokat természetesen 
az uniós elképzelésekkel összhangban 
érdemes meghatározni. Minden esetre 
a gazdaságfejlesztés, ezen belül is a 
munkahelyteremtés és –megtartás és a 
vállalkozói infrastruktúrafejlesztés fon-
tossága meghatározó. A térségi megkö-
zelítés javítása érdekében útfelújítások, 
kerékpárutak építése is a célok között 
szerepel, ahogy a megújuló energiafor-
rás használatára alapozott fejlesztések 
is. A helyi gazdaság, az iparbeszállítói 
programok, az élelmiszergazdaság és a 
feldolgozóipar-fejlesztése ezen a vidé-
ken (is) létkérdés. A világon mindenütt 
a komoly hozzáadott értéket képviselő 
termékek előállítása minősíti egy tér-
ség, egy város gazdaságát és vállalko-
zóit. Ezért is fontos, hogy adottságain-
kat az agráriumban minél jobban hasz-
nosítsuk, és a feldolgozóipar fejlődése 
révén előrelépjünk. Kitörési pont lehet 
ezért az élelmiszeripar fejlesztése, de 
előtte a jó minőségű agráralapanyag 
előállítása.
Milyen vállalkozói kurázsira lesz szük-
ség leginkább az előttünk álló időszak-
ban?
– A legnagyobb szükség az ötletekkel 
teli, sikerre éhes vállalkozókra van, 
akik nem félnek belevágni új célok 
megvalósításába, és saját boldogulá-
suk mellett a közösség érdekeit is szem 
előtt tartják. 

melyet az érsek a szentmise keretében meg is á
Az esemény még egy különlegességgel bírt
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Vegyük észre a helyi értékeket – miből lehet hungarikum?
Egyedi, különleges, jellegzetes és magyar. Így foglalható össze rö-
viden a hungarikum lényege. Az értékőrzés, az értékek védelme és 
gyarapítása a célja a hungarikum törvénynek, amely a magyarság 
„csúcsteljesítményeinek” védelmére született. . 

Nemzeti értékeinket nyilvántartásá-
ra a Magyar Értéktár, a magyarság 
csúcsteljesítményeinek összegyűjté-
sére a Hungarikumok Gyűjteménye 
hivatott. A nemzeti értékek azonosítá-
sának, összegyűjtésének, rendszere-
zésének és nyilvántartásának rendje, 
valamint a hungarikummá minősítés 
folyamata részletesen szabályozott. 
Dr. Bankó Ágnes aljegyzőt a megyei 
önkormányzat szerepéről és lehetősé-

geiről kérdeztük ebben az értékőrző 
folyamatban.
Milyen út vezet a Magyar Értéktárig?
–  Bármely természetes személy, szer-
vezet kezdeményezheti, hogy szelle-
mi és kulturális javaink, szokásaink, 
jelképeink és egyedi termékeink kö-
zül valamelyik bekerüljön az alulról 
felfelé építkező Magyar Értéktárba. 
A felvétel – egy erre rendszeresített 
adatlap kitöltésével – települési, me-

gyei, országos vagy külhoni szinten 
javasolható. Helyi kezdeményezésre, 
az önkormányzatok döntése alapján 
jönnek létre a települési, a tájegysé-
gi és a megyei értéktárak, amelyek a 
helyi szintű nemzeti értékeket tartal-
mazzák. Emellett az ágazati értéktá-
rakat a minisztériumok állítják össze, 
míg a Magyarország határain túl fel-
lelhető, magyar vonatkozású nemzeti 
értékek nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Állandó Értekezlet szakbizottsá-
ga határozza meg. Mindezek közül a 
Hungarikum Bizottság választja ki, 
hogy mi kerüljön a Magyar Érték-
tárba.

Miből lesz hungarikum?
– A Magyar Értéktárban nyilvántar-
tott, megkülönböztetésre, kiemelésre 
méltó, a magyarságra jellemző tulaj-
donságával, egyediségével, különle-
gességével és minőségével a magyar-
ság csúcsteljesítményének számító 
nemzeti értékeket a Hungarikum Bi-
zottság minősíti hungarikummá.
Hogyan vesz részt a megye ebben a 
munkában? 
– A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
kinyilvánította, hogy szükségesnek 
tartja és vállalja a Bács-Kiskun me-
gyei nemzeti értékek összegyűjtését, 
nyilvántartását, ezért megalakította 

a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bi-
zottságot. A megyei értéktár bizottság 
feladata a megyei nemzeti értékek 
azonosításával, a megyei értéktár 
összeállításával, kezelésével, továb-
bításával kapcsolatos tevékenység. A 
közgyűlés elnöke felhívással fordul a 
megye polgáraihoz, a civil és társa-
dalmi szervezetekhez, hogy gyűjtsék 
össze azokat a lakókörnyezetükben 
található nemzeti értékeket, amelyek 
érdemesek rá, hogy a települési illet-
ve megyei értéktárba kerüljenek. 
Hogyan határozható meg a nemzeti 
érték fogalma?
– A törvény szerint nemzeti érték a 

magyar alkotótevékenységhez, ter-
melési kultúrához, tudáshoz, hagyo-
mányokhoz, tájhoz és élővilághoz 
kapcsolódó, nemzetünk történelme 
valamint a közelmúlt során felhalmo-
zott és megőrzött minden szellemi és 
anyagi, természeti, közösségi érték, 
vagy termék. 
Hogyan lehet kezdeményezni a me-
gyei értéktárba való felvételt?
– A javaslatokat a megyei közgyűlés 
elnökének kell eljuttatni postai, vagy 
elektronikus úton. A részletes infor-
mációk a www.bacskiskun.hu olda-
lon érhetők el.

Pozitív változást 
hoztak a járási hivatalok

– Óriási munkát végeztünk el az elmúlt négy évben, és ma már az állampolgárok visszajelzé-
sei alapján is kijelenthetjük: a kormányhivatalok működése, majd a járási rendszer kialakítása 
sikeres volt – szögezte le dr. Kerényi János Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott.

Hogyan foglalná össze a 2011. január 1. óta ki-
alakult helyzetet?
– Kecskemét belvárosában kialakult egy állam-
igazgatási központ. A megyei önkormányzat 
korábbi székházában – amely 80 százaléka ál-
lami tulajdonba került – kapott helyet az 1820 
főt foglalkoztató kormányhivatal törzshivatala, 
továbbá a megyei katasztrófavédelem, a me-
gyei Klebersberg intézményfenntartó kecske-
méti járási szervezete, valamint a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei irányí-
tó központja. A mellettünk lévő nyolcemeletes 
épületben Kormányhivatalunk Nyugdíjbiztosí-
tási Igazgatósága, Szociális és Gyámhivatala, 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve és a me-
gye összes oktatási intézménye felett szakmai 
felügyeletet gyakorló Oktatási Főosztályunk 
található. Mint ismert, 2013. január 1-jével 
kezdték meg tevékenységüket a járási hivatalok. 
Az átalakítás után az államigazgatási feladatok 
40 százaléka maradt az önkormányzatoknál, 60 
százaléka került át a járási hivatalokhoz. Egy év 
távlatában kimondhatjuk, hogy a járási hivatali 
rendszer kialakítása pozitív hatással volt az ügy-
félközpontú államigazgatásra: az új rendszerben 
egyszerűsödött az állampolgárok számára az 
államigazgatás elérhetősége. A járásokhoz ke-
rültek az okmányirodák, amelyek hamarosan 
kormányablakként fognak működni.
Voltak-e olyan területek, ahol nehezebben ment 
az átállás?
– Tudni akartuk, hogy az állampolgárok hogyan 
élték meg az átalakítást, ezért végeztünk külön-
böző felméréseket. „Gyenge láncszemnek” az 
építésügy bizonyult, ahol a változások nyomán 
az építési ügyek intézése lelassult. E téren min-
denképpen változtatásokra lesz szükség azért is, 
hogy az új uniós ciklusban minél gyorsabban 
megkapják a pályázók az építési engedélyeket. 
Egyéb területeken a lakossági visszajelzések is 
azt igazolják, hogy a járási hivatalok kialakítása 
pozitív változást hozott. 
Kezdetektől vallja, hogy az államigazgatás aktív 
résztvevője a megye gazdaságfejlesztési sikerei-
nek. Hogyan mutatkozik ez meg a mindennapok 
gyakorlatában?
– Komoly segítséget tudunk nyújtani a megye 
kis- és középvállalkozásainak például azzal, 
hogy a munkahelyteremtő és – megtartó pályá-
zatok értékelése egy egyszerű pályázati eljárás 
keretében történik. Részben ennek köszönhető, 

hogy a korábbi gyakor-
lathoz képest megdup-
lázódott a pályázatok 
száma. 2013-ban a mun-
kahelymegőrző NFA 
(Nemzeti Foglalkozta-
tási Alap) bács-kiskun 
megyei felhasznált ösz-
szege 267 millió forint 

volt, a munkahelyteremtő forrásra pedig 144 
pályázat érkezett, amiből a 100 nyert, összesen 
739 millió forint támogatási összeget. 2014-ben 
a munkahelymegőrző NFA bács-kiskun megyei 
keretösszege 177 millió forint. Munkahelyte-
remtő célra 189 pályázat érkezett 1.65 milliárd 
forint forrásigénnyel, az eredményhirdetés áp-
rilis 4-én lesz. Rendkívül biztató szám, hogy 
2013-ban 24 százalékkal bővült Bács-Kiskun 
GDP-je. Ebben természetesen nagy szerepe 
volt Kecskemét városnak, de a megye középső 
részén is egy rendkívül dinamikus gazdasági fej-
lődés tanúi vagyunk. Mint ismert, elkészültek a 
2014-2021 közötti uniós költségvetési időszakra 
vonatkozó megyei fejlesztési tervek. Ebben a 
hét éves ciklusban mintegy 400 milliárd forint 
fejlesztési forrás érkezik az unióból, aminek az 
itt tartása és átgondolt, tervezett, gazdaságot 
élénkítő felhasználása mindannyiunk érdeke. 
Ezért is nagy öröm, hogy a kormányzati elkép-
zelések szerint ennek az összegnek a 60 szá-
zaléka gazdaságfejlesztésre fordítódik. Ennek 
a célnak az eléréséhez kérjük a megyei vállal-
kozók és a fejlesztésben érdekelt vállalkozások 
együttműködését.
Az április 6-i választásokat követően új helyzet 
lesz a politikában is. Hogyan érintik a változások 
Bács-Kiskun megyét? 
– Mivel a parlament létszáma szinte megfe-
leződött, Bács-Kiskun megyében az egyéni 
képviselői helyek száma 6 lesz, és a jelenlegi 
15 országgyűlési képviselői létszám is a felére 
csökken. Ugyancsak fontos változás, hogy ösz-
szeférhetetlen lesz az országgyűlési képviselői 
és az önkormányzati munka, így polgármeste-
rek a választást követően mindössze négy hó-
napig lesznek a parlamentben.  A Fidesz-KDNP 
szövetség rendkívül erős csapatot indít az ápri-
lisi parlamenti választáson. A döntés a választó-
polgárok kezében van. Én bízom benne, hogy a 
megye meg fogja tudni tartani az eddigi érdek-
érvényesítő képességét.

Több ütemben megújul a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat központja-
ként működő Lakiteleki Népfőiskola. Az Országgyűlés másfél milliárd forin-
tot szavazott meg a huszonöt hektáros területen megvalósuló, kiemelt fej-
lesztésre. Ennek keretében valamennyi épület megújul, termálkutat fúrnak, 
rendbe hozzák az üvegházakat, épül egy fogadó, és a termálvízből jut a 
fürdőmedencébe is. 

– Megkezdődött a Lakiteleki Népfőiskola 
fejlesztése, és jól halad a népfőiskolai há-
lózat kiépítése is. Ez a folyamat várható-
an tovább erősödik a következő években 
– mondta el Lezsák Sándor, az Ország-
gyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola 
alapítója. 
Milyen változást hoz ez a fejlesztés az 
adottságokban?
– Évente 30 millió forintnál is több meg-
takarítást remélünk attól a beruházástól, 
amely egy 800 méter mély termálkút fú-
rásával kezdődött, és a kútból nyert meleg 
vízzel kiváltjuk a népfőiskola gázfűtését. 
Emellett a termálvizet üvegházi növény-
termesztéshez is felhasználjuk. A mintegy 
6 ezer négyzetméter alapterületen termelt 
bioélelmiszerekből a népfőiskola konyhá-
ja mellett jut a lakiteleki és a szentkirályi 
általános iskoláknak is. 
Az épületek megújítása és a feltételek ja-
vítása mellett természetesen zavartalanul 
folyik a tartalmi munka is. Milyen ered-
ményekről és tervekről tud beszámolni?
– Nemrégiben fejeződött be a Wesselényi 
Kollégium munkája, amelynek kereté-
ben két éven keresztül a Kárpát-medence 
minden részéből fogadtuk azokat, akik 
népfőiskolát akarnak szervezni, vagy 
már működtetnek is. Rendkívül sikeres 
volt a Nagycsaládos Kollégium is. Itt a 
nagycsaládos klubokat és közösségeket 
szervezőknek tartottunk foglalkozásokat. 
Tavaly márciusban kezdődött és fél évig 
tart a Keleti Nyitás Kollégiuma. Ennek 
szervezésekor azt a fiatal értelmiséget 
szólítottuk meg, akik érdeklődnek Orosz-
ország, valamint Közép Ázsia országa-

inak kultúrája, 
gazdasága és 
politikája iránt. 
Ezzel párhuza-
mosan elindítot-
tuk a Hét nyelven 
beszélünk nyelv-
stúdiumot, ahol 
üzbég, kazak, uj-
gur, azeri, tadzsik, türkmén és tatár nyel-
vekből kapnak alapképzést a hallgatók. 
Ez a kollégium gyakorlatilag a kormány 
keleti nyitás politikájának egy leágazá-
sa, melynek keretében többek között az 
orosz, az azeri, a mongol nagykövet lá-
togat el hozzánk. Idén februárban pedig a 
Wesselényi Kollégium utódaként elindul 
a Kerkai Jenő jezsuita szerzetesről elne-
vezett kollégium.
Az intézmény a legkülönbözőbb tanfolya-
moknak ad otthont. Milyen lehetőségek 
közül választhatnak az érdeklődők?
– Szervezünk a népfőiskolán többek kö-
zött értékőr tanfolyamokat, és az eddigi 
tapasztalatok rendkívül pozitívak: lemor-
zsolódás helyett folyamatosan nő a hallga-
tók száma. Ez azért is megnyugtató, mert 
azt bizonyítja, hogy a fiatal nemzedékben 
is egyre nagyobb az érdeklődés a magyar 
értékek iránt. Emellett a legkülönbözőbb 
tevékenységeket – a honlapkészítéstől a 
szabás-varrásig – sajátíthatják el a helybé-
liek és a környező település lakói a népfő-
iskolán szervezett tanfolyamokon.
A „népfőiskolai hangulatból” nem marad 
ki az általános- és középiskolás korosztály 
sem. 
– Megkülönböztetett figyelmet fordítunk 

a különböző vetélkedők szervezésére az 
általános-, közép és főiskolások körében. 
A kisiskolásoknak például hét találkozója 
és vetélkedője van a kismatematikusoktól 
a néptáncosokon keresztül a kisiskolá-
sok futballtornájáig. Ezek attól lesznek 
népfőiskolai programok, hogy a diákok 
itt alszanak, és plusz programokat szer-
vezünk nekik: szenvedélyükön keresztül 
neveljük őket sportszerűségre, a közösség 
szeretetére, alapvető erkölcsi normákra. 
A vetélkedők győztesei minden évben 
egy 4-5 napos emléktúrán vehetnek részt, 
2013-ban például Zrínyi Miklós emlékhe-
lyeit járták be. Évente több mint 10 ezer 
résztvevője van a népfőiskola különböző 
tanfolyamainak, kollégiumainak és egyéb 
rendezvényeinek. A népfőiskolai moz-
galom feladatai közé tartozik a szerény 
anyagi körülmények között élő, tehetsé-
ges fiatalok támogatása is. Idén például 
64 tehetséges fiatalnak sikerült ösztöndí-
jat adni. 
Hol tart és milyen kilátások előtt áll a 
népfőiskolai hálózat kiépítése?
– Évek óta hirdetünk pályázatokat népfő-
iskolai programok támogatására, ezekre 
esetenként 30-60 pályamunka is érkezik. 
Az úgynevezett Kárpát-medencei terep-
felmérő munka keretében ilyenkor két 
fiatal kiutazik a helyszínre, és személyes 
benyomásokat szerez a pályázókról. Ezt 
követően igyekszünk olyan szakembere-
ket közvetíteni, akik segíteni tudnak az ál-
talunk már kipróbált keretek, lehetőségek, 
formák adaptálásában. Természetesen 
nem sablonként kell lemásolni a Lakite-
leki Népfőiskolát, a hangsúly elsősorban 
a közösségépítésen van! Több településen 
– mint például Kötegyánt, Csíkszentimre, 
Túristvándi, Agyagosszergény, Vasvár, 
Baja, Nagykáta – már szépen működik ez 
a gyakorlat. Kárpát-medence szerte meg-
közelíti az ötvenet a népfőiskolák száma, 
és egyre erősödik ez a hálózat.

Fejlesztések Fejlesztések 
a Lakiteleki a Lakiteleki 
NépfőiskolánNépfőiskolán



Úszószökőkút 

és esti fényshow
Júniusra megújul a Sugovi-
ca strandja is. A kivitelezési 
szerződést február 5-én írta 
alá a Baja Marketing Kft. és 
a bajai Éprema Kft.

– Többször elhangzott, hogy Baja 
egyik legfőbb erőforrása a turiz-
mus. A strandfejlesztés a város jó 
hírnevének öregbítésén túl gaz-
dasági fellendülést, munkahely-
teremtést eredményezhet. Végre 
valóban kihasználhatjuk termé-
szeti kincseinket. De nemcsak 
a turisták miatt fontos a beruhá-
zás: a bajaiak megérdemlik, hogy 
megfelelő színvonalú szolgálta-
tásban részesüljenek – összege-
zett Zsigó Róbert polgármester.
Ami a részleteket illeti, igazi 
különlegességnek számít a mul-
timédiás úszószökőkút, amely 
egyfajta mozivászonként üze-
mel majd a víziszínpad mellett. 
Fényshow-jával elengedhetetlen 
tartozéka lesz a nyári estéknek. 
Az egykori Torelli büfétől a 
Kagyló rendezvényközpontig, a 
mintegy 750 méteres homokos 
partszakaszon büfé, több öltöző, 
zuhanyzó, mosdó és elsősegély-
nyújtó hely, infópont, karabine-
res csúszkapálya, kerékpártároló 
szolgálja a kényelmet. Teljesen 
megújul a játszótér, új térbútorok 
is kerülnek. A projekt összértéke 
151 millió forint. 81 millió a tá-
mogatás, 70 millió pedig a Baja 
Marketing Kft. önrésze.

A munkálatok már megkezdőd-
tek, a kivitelező vállalta a június 
1-jei határidőt, így az idényre 
elkészül a beruházás. – Az igazi 
öröm, amikor a papírmunkák után 
a konkrét kivitelezés is megkez-
dődik. Itt, a Sugó strandján már 
ezt láthatjuk, reméljük, a szezonra 
befejeződik a beruházás. Fontos, 
hogy az elmúlt 2-3 év erőfeszíté-
sei révén jelentős fejlesztések in-
dultak Baján. Ilyen a nagyturisz-
tika is, hamarosan megkezdődnek 
a munkálatok a Nagy-Pandúr-
szigeten. Az átadást követően 
valamennyi beruházás a bajaiak 
és a turisták érdekeit, kényelmét 
szolgálja – fogalmazott Baja pol-
gármestere. Hozzátette: olyan hí-
resztelések láttak napvilágot, mi-
szerint a felújítást követően fize-
tős lesz a Sugovica strandja. Nem 
igaz, természetesen a helyiek és a 
látogatók is ingyen használhatják 
a jövőben is – mondta el a hely-
színen a polgármester úr.

Érdekérvényesítés a Homokhátság vízutánpótlásáért
Tavaly februárban jött létre a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térsé-
gi Fejlesztési Tanács, amely az érintett megyei önkormányzatoknak 
(Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye) valamint egyéb, a térségi 
fejlesztési tanács munkájában résztvevő szervezeteknek a Homok-
hátság vízutánpótlása érdekében végzett tevékenységét koordinálja.  

Mint ismert, Magyarországon a há-
rom megyét érintő Homokhátságot 
érinti legerőteljesebben az éghaj-
latváltozás, aminek következtében 
egyre nagyobb gondot okoz a talaj-
vízszint csökkenése, valamint a víz 
gazdasági és ökológiai célú hoz-
záférése. A tavaly novemberi kor-
mánydöntés értelmében 1,3 milli-
árd forintos forrás áll rendelkezésre 
a Homokhátság komplex vízgazdál-
kodásának és a terület akut problé-
máinak a megoldásához kapcsolódó 

tervek elkészítéséhez. Ennek rend-
kívüli jelentőséget ad, hogy csak a 
kész tervek birtokában lehet esélye 
a térségnek arra, hogy az Európai 
Unió új költségvetési ciklusában 
elindulhasson az itt élők életét alap-
vetően meghatározó program.
– A Homokhátság integrált fejlesz-
tésére több intézményi, szervezeti 
irányból is kísérlet történik. Az 
unió 2014-2020 közötti új hétéves 
költségvetési ciklusának fejleszté-
si programozásának véghajrájában 

vagyunk. A fejlesztések – a Homok-
hátság területi kiterjedéséből adódó 
megyei érintettség miatt - Bács-Kis-
kun megye vezetésével történnek. 
Az érdekérvényesítés terén kiemelt 
szerepe van Bányai Gábornak, a 
megyei közgyűlés elnökének, Font 
Sándornak az Országgyűlés Me-
zőgazdasági Bizottság elnökének 
és Lezsák Sándornak, az Ország-
gyűlés alelnökének – fogalmaz dr. 
Tombácz Ferenc referens hozzáté-
ve: a három megyei önkormányzat 
által életre hívott Duna-Tisza Közi 
Homokhátsági Térségi Fejlesztési 
Tanács érdekérvényesítő tevékeny-
sége révén új lendületet adhat az 
ügynek. 
– A Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat – a megyei területfejlesz-
tési programozási kötelezettsége ré-
vén – a Homokhátság fejlesztésének 
egyik pillére. A megyei megközelí-
tés alapelvei közé tartozik a komp-
lex, integrált, társadalmi és gazdasá-
gi fejlesztés, a térség népességmeg-
tartó szerepének fokozása, valamint 
a tanyás térségek fejlesztése.
A Duna-Tisza közi Homokhátság a 
klímaváltozással leginkább érintett, 
legfőképpen annak hátrányaival 
szembesülő természetföldrajzi terü-
letegység. Élhetőbbé tétele, népes-
ségmegtartó képességének megőr-
zése, nemzetgazdasági szerepének 
növelése nemzeti érdek, mindany-
nyiunk felelőssége – hangsúlyozza 
dr. Tombácz Ferenc.

5.

A híd, ami szigeteket köt össze
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK BAJÁN

Elindult a Baja fesztivál-város turisztikai fejlesztés, melyre immár több 
mint 2 milliárd forintot nyert a város. A beruházás során híd is épül a 
két sziget között. A fejlesztés kapcsán Zsigó Róbert polgármester, 
Baja és térsége országgyűlési képviselője kiemelte – Baja szép he-
lyen fekszik, itt a legjobb a halászlé, híres a bácskai vendégszeretet. 
Ám mindezt a mai kornak megfelelően kell hasznosítani. Jöjjön minél 
több turista, s vigye a város jó hírét! Ez a 2 milliárd forintot meghaladó 
fejlesztés is ezt a célt szolgálja.

Melyek a beruházás legfontosabb 
elemei?
– A fejlesztés célja, hogy egész 
évben látogatásra ösztönözze a 
turistákat. Kiegyenlített, négy év-
szakos vendégforgalom jellemezze 
Baját. Öt helyszínen hajtunk végre 
fejlesztéseket. A Petőfi-szigeten 
korszerűsítjük a volt Ifjúsági Ház 
kihasználatlan épületét, a Turisz-
tikai Központot. Létrehozunk egy, 
a város turisztikai értékeit bemu-
tató interaktív kiállítási teret, egy 
fesztivál információs központot és 
egy információs pontot. Továbbá 
kerékpáros turizmust kiszolgáló bi-

ciklikölcsönzőt, valamint egy 300 
négyzetméter alapterületű rendez-
vénytermet.
Lehet tudni részleteket is?
– Gyalogos, kerékpáros híd épül 
a Petőfi- és a Nagy-Pandúr-sziget 
között. Felhúzzuk a Pandúr-falut 
a Nagy-Pandúr-szigeten. Fa kilátó 
készül, melyben érmével működő 
távcsövet is elhelyezünk. Mezítláb 
sétálhatunk majd végig tematikus 
útvonalon: több tucat járófelüle-
ten szerezhetünk tapasztalatot a 
talpi érzékelésből. A gyermekek a 
Pandúr-falu állomásait végigjárva 
megismerkedhetnek a gemenci erdő 

növény- és állatvilágával. Kialakí-
tunk egy 25-30 fő befogadására al-
kalmas fedett kiülőt, mely lehetősé-
get biztosít nagyobb csoportoknak 
is a helyi gasztronómiai szokások 
megismerésére. A látogatók meg-
tanulhatják a híres bajai halászlé 
elkészítését, vele a horgászat, a ha-
lászat, a haltisztítás, a bográcsozás 
és a tálalás fortélyait.
Úgy tudom, a kerékpárosokra is 
gondoltak.
– A nyári gát stabilizálásával kerék-
páros túraútvonalat alakítunk ki a 
cserkész túraútvonal nyomvonalán 
a Duna-hídtól a belvárosig az árvíz-
védelmi töltésen, a Petőfi-szigeten 
át a Nagy-Pandúr-szigetre, ott a 
Gemenc területén a nyári gát nyom-
vonalán. A kerékpárút kapcsolódik 
az EuroVelo6 kerékpáros turisztikai 
hálózathoz – válaszolta érdeklődé-
sünkre Zsigó Róbert polgármester.
Hozzátette: felújítja a város a Su-
govicán lévő víziszínpadot és a 

nézőteret is, meghagyva jelenle-
gi kialakítását. A 25x15 méteres 
víziszínpad hozzájárul a város 
szabadtéri rendezvényterületeinek 
fejlesztéséhez, a vízi jelleg pedig 
egyedülálló turisztikai attrakció 
lesz a megyében.
A kormányzat időközben újabb 
összeget utalt át a bajai nagyberu-
házásra. 210 millió forinttal gyara-
podott a teljes összeg, ami így meg-
haladja a 2 milliárd forintot. A plusz 
pénz jelentős részben Zsigó Róbert 
közbenjárásának eredménye. Mint 
megtudtuk, a gyalogos, kerékpáros 
híd kerül többe a korábban terve-
zettnél, elsősorban ezért volt szük-
ség újabb forintokra. Másrészt a 
bajaiak és a turisták által egyaránt 
kedvelt víziszínpad (jacht-kikötő) 
bővítésével együtt, a nézőtér, azaz 
a lépcsők felújítását is bevállalta az 
önkormányzat. Inkább plusz forrást 
keresett a városvezetés, minthogy 
szerényebb minőséget válasszon.



A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, partnerségben az Tegyünk 
Izsákért Egyesülettel, a Favory Lovas Klubbal és a Háló Vajdasági 
Fejlesztési Alapítvánnyal a lovas kultúra hagyományainak megőr-
zésére tesz kísérletet a Horse-trails című projekt megvalósításával, 
melyet a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program támogat. A részletekről Moiskó Csilla területfejlesz-
tési referenst kérdeztük.

A program egyik eleme a lovas túra 
útvonalak kialakítása. Mi ezeknek a 
lényege?
– A projekt keretében megterveztünk 
8 darab lovas túra útvonalat. Ezek 
közül három Bács-Kiskun megyét, 
másik három Vajdaság területét há-
lózza be, kettő pedig országhatá-
ron is átnyúlik. Az útvonalakat úgy 
alakítottuk ki, hogy két pihenőhely 
közötti távolság ne haladja meg a 
30-35 km-et. Törekedtünk arra is, 
hogy lehetőleg körtúrákat hozzunk 
létre, azaz a túra bármelyik pontból 
megkezdhető legyen, és a kiindulá-
si pontra érkezzünk vissza. Jelenleg 
körülbelül 80 lovas bázis csatlako-
zott a közös kezdeményezéshez Vaj-
daság, Bács-Kiskun valamint Csong-
rád megye területéről. Célunk, hogy 
a lovas túra útvonalak létrehozásával 

minél több látogatót csalogassunk a 
térségbe.
Mint az útvonalak elnevezéséből is 
látható: egy-egy vezérgondolatra 
fűzték fel az érintett térségek neveze-
tességeit. Milyen értékeket igyekez-
tek kidomborítani?
– A SZENT KUTAK ÚTJA a Du-
na-Tisza köze változatos tájait szeli 
át a Dunamenti-síkságtól délen egé-
szen a Bácskai síkon és a Homokhát-
ságon keresztül, mely az országhatá-
ron túl, Vajdaságban is folytatódik. A 
túraútvonal érinti Dunafalva, Baja, 
Császártöltés, Hajós, Jánoshalma, 
Kelebia, Kelebija, Szabadka, Palics, 
Ludas, Horgos településeket. A 
szentkutak azok a kútvizek vagy ter-
mészetes források, amelyekhez vala-
milyen történet és legenda kapcsoló-
dik. A túraútvonal egyik célja, hogy 

a térségben található szentkutak által 
megismerhessük a kegyhelyekkel 
kapcsolatos népi, nemzeti és vallási 
hagyományt, amely a magyar nem-
zeti kultúra fontos része. 
A TISZA TÚRA hazánk második 
legbővizűbb folyóját kíséri, áthalad 
Tiszakécskén, Lakiteleken, Tiszaal-
páron, Csongrádon, Ópusztaszeren, 
Balástyán, Bordányon, Mórahal-
mon, Domaszéken, majd követke-
zik Horgos, Magyarkanizsa, Ada, 
Péterréve, Óbecse, Bácsföldvár, 
Zsablya, Titel. Célunk a szikes 
laposok, homokos löszből álló 
magaspart, liget- és láperdők, árté-
ri mocsarak és mocsárrétek gazdag 
természeti értékeinek, a halászat és 
népi iparművészet hagyományainak 
bemutatása. 
A Homokhátság szívébe vezető 
PUSZTA TÚRA számos természeti 
és történelmi kincset rejt magában. 
A Kárpát-medence fő vízválasztó-
jában elhelyezkedő terület a Duna-
Tisza közi Homokhátság, régi nevén 
a Homokság hazánk legnagyobb 
homokvidéke. A túra során pásztor-
építményeket, őshonos háziállato-

kat, a pusztai növényvilágot, lótartó 
istállókat, valamint a csikósok lát-
ványos ügyességi lovasbemutatóját 
is megtekinthetik az ide ellátogatók. 
Az útvonal Bugac, Jakabszállás, Bó-
csa, Soltvadkert, Tázlár, Kiskunmaj-
sa, Kiskunfélegyháza településeket 
kapcsolja össze körtúrává. 
A BOROK ÚTJA az Alföld leg-
nagyobb borvidékét, a Kiskunsági 
borvidéket és annak tájait öleli fel. 
A lovas túra útvonal települései: 
Kecel, Császártöltés, Kisfoktő, Du-
napataj, Akasztó, Kiskőrös, Soltvad-
kert, Pirtó, Kiskunhalas. Az ide ér-
kezőknek meg kívánjuk mutatni az 
alföldi puszta és az itt lakó emberek 
vendégszeretetét, különleges gaszt-
ronómiáját, sokszínű természeti és 
történelmi értékeit. 
A KUN PUSZTA TÚRA a Kiskun-
ság hajdani és napjainkig megőrzött 
pusztáit barangolja be. Nevét a Ke-
rekegyháza határában fekvő Kun-
puszta területéről kapta, de ugyanígy 
utal az egykori kun szállásterületre 
is. Az időszakosan vízzel borított, 
nagy kiterjedésű pusztát szépen 
keretezik a magasabb partoldalon 
létesült tanyák. Közülük sok ma is 
lakott, ahol napjainkban is folyik a 
hagyományos tanyás gazdálkodás. 
A terület az avarságnak, a honfog-
laló magyarságnak és a kunoknak 
is az egyik központja volt, melyet 
számos, a lovas életmódot bizonyító 
lelet igazol. Az útvonal települései: 
Fülöpszállás, Izsák, Ágasegyháza, 
Fülöpháza, Kerekegyháza, Kecske-
mét-Hetényegyháza, Felsőlajos, Ku-
nadacs, Kunbaracs, Kunszentmiklós 
és Szabadszállás.

6.

Hogyan készítsünk 
kertészeti magas ágyást? 
- A tanyán óriási konyhakertünk 
volt és a szüleim jelenlegi házá-
nál is, amit még mindig használ-
nak - meséli Font Sándor. - A mi 
kertünk tele van gyümölcsfákkal, 
csak innen teszünk el befőttet. 
Kora nyártól indul az érés a cse-
resznyével, majd mindig érőben 
van valamelyik gyümölcs, egészen 
késő őszig. Három éve pedig úgy-
nevezett „kertészeti magas ágyá-
son” termeljük a zöldségféléket. 
Ez egy szenzációs találmány, min-
denkinek ajánlom, aki viszonylag 
kis területen akar intenzív konyha-
kerti növényeket termelni. Lénye-
ge, hogy egy deszkával körbevett 
területen korhadó rétegeket kell 
egymásra pakolni, kb.: 20 cm ré-
tegvastagságban. Ez nálam úgy 
néz ki, hogy legalul venyige és 
gally, majd szalma és nád keverék, 
ezt követi a gyeptégla és fenyő-
háncs keverék, majd trágya, végül 
pedig a humuszos termőréteg. Az 
így rétegelt ágyás kb.: 60-80 cm 
magas, rendkívül kényelmes mű-
velni. De nem ez a lényege, hanem 
hogy a korhadás miatt állandó hő 
termelődik, és széndioxid, ami 
nagyon kell a növényeknek. Az 
idén már el is vetettünk mindent! 
Kora tavasszal a hidegtűrő növé-
nyek jöhetnek szóba: retek, saláta, 
dughagyma. Majd ezek úgymond 
letermése után a nagyobb hőigé-
nyűek jönnek: sárgarépa, zöldség, 
zeller, majd karalábé, karfiol, bor-
só, padlizsán, patisszon. No, de 

nem folytatom, mert órákig tudnék 
mesélni a mezőgazdaságról. Igen-
igen lelkes tudok lenni.
Mindenkinek ajánlom, hogy ker-
tészkedjen, vegyszermentes élel-
miszert termeljen, ezzel nem csak 
egészséges élelmiszer kerül az asz-
talra, de Ő maga is egészségesebb 
lesz, hiszen a fizikai munka meg-
mozgatja a testünket. Erre most 
egyébként is nagy szükségünk van, 
korunk rettegett betegségeinek tá-
voltartása miatt. Németországban 
a vidéken élő emberek az éves 
zöldségszükségleteik 70-80%-át 
maguk megtermelik. Ennek előz-
ménye volt, hogy a mozgáshiány 
komoly mértékű megbetegedést 
okozott. Indult egy program, 
amelynek az volt a lényege, hogy 
megpróbálták rávenni a lakosokat 
arra, hogy termeljék meg maguk-
nak a zöldség szükségletüket. Két 
legyet ütöttek egy csapásra. Egyre 
több lett az egészséges élelmiszer, 
és az egészséges ember is.  
A mi családunk is ezt az utat járja. 
Sok-sok elhanyagolt kert igen nagy 
érték lehetne, ha egyre többen a 
németekhez hasonlóan gondolkod-
nánk. Magam pedig követem az 
általam egyik nagyra becsült orvos 
tanácsát, miszerint: A fizikai mun-
kánál jobb gyógyszert az orvos-
tudomány még nem talált fel! Azt 
szeretném, ha Bács-Kiskun megye 
minden kertje egyben „Kert-Ma-
gyarország” de legalábbis „Kiskert-
Magyarország” lenne.

A gyakorlat többet ér a teóriánál

Nagycsalád, kemény munka, szilárd keresztény erkölcs és 
stabil barátságok teremtették meg azt az alapot, amire Font 
Sándor, a parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke a 
magánéletét, majd politikusi pályafutását is felépítette. Sok-
szor ültünk már egymással szemben, hogy országos és térségi aktu-
alitásokról, problémákról és lehetséges megoldásukról kérdezzem. 
Ilyenkor tudtam: felkészült, korrekt, közérthető válaszokra számítha-
tok. Ezúttal azonban a mindig barátságos, ugyanakkor magánéleté-
nek szentségét óvó, kissé talán távolságtartó személyiség érdekelt. 
Az az életút, ami kiérlelte a ma 53 éves politikus szigorú értékrend-
jét, miszerint: „Az igazság és a becsületesség hosszú távon megté-
rül. Én ebben hiszek.”

Ön 16 éve képviselő, és ebből nyolc 
éven keresztül volt elnöke a Parla-
ment Mezőgazdasági Bizottságá-
nak. Az elmélethez tehát ért, a gya-
korlatban is megállja a helyét?
- Igen, a sors úgy hozta, hogy már 
ellenzéki időszakban is vezethettem 

a bizottságot 2006 és 2010 között, 
majd ezt folytattam a most befe-
jezett kormányzási időszakban is. 
Nem szokványos, hogy ellenzéki 
képviselő legyen a Mezőgazdasági 
Bizottság elnöke, velem ez mégis 
megtörtént. Reményeim szerint ez 

elismerése a munkámnak, nem csak 
a kormánypárt részéről. És igen, a 
gyakorlat is az életem része.
Hol tanulta a mezőgazdász „szak-
mát”?
- Balásházy János, aki egy általam 
nagyrabecsült talentum, és többek 

közt mezőgazdasági szakirodalmi 
szerző volt (1797-1857), erről ezt 
mondta: „Egy mákszemnyi practicus 
elv és ismeret többet ér egy másányi 
theoriánál.” Azonban a mezőgaz-
daságot, annak szeretetét nem a 
könyvekből ismertem meg, nem ott 
tanultam. Ebbe születtem bele. Nem 
tudna olyan területet mondani, amit 
ne ismernék, ne gyakoroltam volna. 
Testvéreimmel tanyán nőttünk fel. 
Voltak teheneink, birkáink, lovaink, 
disznóink, baromfiból többféle is. 
Még méhészkedtünk is, és házi ga-
lambokat tenyésztettünk a dúcban.  
Már 12 évesen traktort vezettem a 

határban egy leselejtezett 3011-es 
kis szupert vettünk a Szakszövetke-
zettől. Majd folytatódott az eszköz-
vásárlással, így azután fokozatosan 
mindent megtanultam. A mai napig, 
ha kell, kéttengelyes pótkocsival to-
latok, akár bemutatót is tartok. 
Ez volt a gyermekkor. Az egyetem 
elvégzését követően hová vezetett 
az útja? 
- Visszajöttem Soltvadkertre, szü-
leim elosztották két nővérem és 
köztem a szőlőt, és gazdálkodni 
kezdtem a munkám mellett. Az 
élet sok területre elsodort az elmúlt 
30 évben, de a gazdálkodást soha 
nem adtam fel. Ma már csak szőlőt 
termesztek, minden gépi munkát 
magam végzek a nyolchektáros ül-
tetvényemben. Ha tehetem, és van 
időm, akkor a kézi munkákat is én 
végzem három gyermekemmel, és 
feleségemmel. Abban hiszek, amit 
mi végzünk el.  A szőlőt többnyire 
eladom, de tavaly készítettem vö-
rösbort. Hozzáértők is azt mondják, 
hogy kitűnő! A szőlő és bor mel-
lett a pálinka a hobbim. 2001 óta 
vagyok a Pálinkafőzők Országos 
Egyesületének elnöke, részt vettem 
a pálinka nemzetközi névlevédésé-
ben, én nyújtottam be a Pálinkatör-
vényt

Határtalan Határtalan 
lovaglás:   lovaglás:   



A tervek szerint rövid időn belül átadják azt az új kórházi szárnyat, 
amelynek alapkövét 2011 áprilisában tették le. A mintegy 12 és fél 
milliárd forintos beruházás a Kecskeméti Gyógyintézeti Központ ha-
tékony egészségügyi rendszer Bács- Kiskun megyei modellje elneve-
zésű projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg. A fejlesz-
tések befejezése után az ország egyik legkorszerűbb egészségügyi 
intézménye lesz a kecskeméti – monda el dr. Svébis Mihály, a Bács-
Kiskun Megyei Kórház főigazgatója.

Új parkolók, tereprendezés, kertibútorok 
mutatják kívülről a változást. Az új épü-
letben pedig tágas, berendezett kórtermek, 
orvosi szobák, szállodai színvonalú fürdő-
szobák bizonyítják: itt már minden a XXI. 
századot idézi. Az immár három éve tartó 
projekt sok tekintetben új fejezetet nyit a 
kecskeméti intézmény életében. 
– Több mint 460 millió forintos beruházás-
sal tavaly novemberben zárult le a Kecske-
méti Gyógyintézeti Központ informatikai 
hálózatának fejlesztése, ami a legnagyobb 
magyarországi kórházi informatikai fej-
lesztés volt. Ezt a beruházást megalapozta 
a korábbi intézményfenntartó, a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat támoga-
tásával megvalósult mintegy 200 millió 
forint nagyságrendű szervercsere. Mindez 
fontos lépés volt a póluskórházzá történő 
átalakítás szempontjából. Túl vagyunk a 
kertibútorok cseréjén, 270 fa elültetésén, 
és elkészült 190 parkolóhely is. Ezek a 
fejlesztések 122 millió forintot emésztet-
tek fel. Ugyancsak fontos állomás volt egy 
évvel ezelőtt a patológia megújult épüle-
tének átadása. Ez a beruházás is a Pólus 
projekt részeként valósult meg, 100 mil-
lió forintból, a diagnosztikai épület belső 
átalakításával. Ennek során a 80 rekeszes 
tetemhűtő mellett új boncterem is épült. 
Folyamatban van az új szárny berendezé-
se is, a munkálatok jól haladnak. A tágas 
kórtermek, korszerű fürdőszobák, modern 
bútorok mellett a kor követelményeinek 
megfelelő betegágyakat szereztünk be. 
Mindezt összesen 320 millió forintból vá-
sárolta meg az intézmény, közbeszerzési 
eljárás keretében. 
A teljes költségvetésből mekkora az építő-
ipari kivitelezés aránya?
– Építőipari kivitelezésre összesen mintegy 
5 milliárd forintot fordítunk. A fejlesztési 
projekt eredménye pedig egy új, 15 ezer 
négyzetméteres kórházi szárny, amelyben 
anya-gyermek központ, valamint szív- és 
érrendszeri centrum is helyet kap. Emelet-
ráépítéssel 1.300 négyzetméterrel bővül 
a rendelőintézet, továbbá 2.200 négyzet-
méter meglévő terület átalakítása történik 
meg a diagnosztikai épületben. Mindezt 

3 milliárd forint értékű orvosi gép, illetve 
műszer beszerzése teszi teljessé, ez több 
mint 450 darabot, és a legmodernebb szín-
vonalat jelenti.  
Hogyan érinti a projekt befejezése az Izsá-
ki úti telephelyet?
– A munkálatok függvényében folyamato-
san történik az érintett osztályok átköltözé-
se. Mint ismert, a pszichiátria, a krónikus 
belgyógyászat és a reumatológia sajnos 
nem fért bele a Pólus pályázatba, így ezek 
megnyugtató elhelyezése érdekében to-
vábbra sem mondtunk le a Pólus II-ként is-
mert beruházásról. Azon dolgozunk, hogy 
mintegy 3 milliárd forintos projekt kere-
tében megteremtsük a feltételeit ezeknek 
az osztályoknak az átköltöztetésére is. Így 
érhetjük el azt a régi célt, hogy végre egy 
telephelyen működhessen a kecskeméti in-
tézmény. Most van lehetőség arra, hogy az 
Izsáki úti telephelyet értékesíteni tudjuk. 
Ennek a feltétele, hogy 2015 januárjáig le 
kell üríteni az épületeket. Ezért az ott lévő 
osztályokat átmenetileg a Honvéd Kórház 
hotelépületébe költöztetjük úgy, hogy az 
épületet előtte felújítjuk.
2013. fontos eseménye volt, hogy febru-
ár 1-jétől a kecskeméti megyei kórházba 
beolvadt a kalocsai és a kiskunfélegyházi 
kórház, amiből – most már látható – so-
kat profitálnak az érintett intézmények és a 
térségükben élő betegek.
– Fontos lépés ebben, hogy mintegy 3 mil-

liárd forint értékű pályázatot nyertünk el a 
TIOP 2.2.6./B pályázat keretében. Ebből 
az összegből komoly fejlesztésekre kerül 
sor a kalocsai és a félegyházi telephelye-
ken, Kecskeméten pedig megépül a mikro-
biológiai laboratórium. Ezen túl az infor-
matikai rendszer összehangolását is sze-
retnénk megvalósítani. Várhatóan mindez 
2014-2015-ben teljes körűen megtörténik. 
Az integráció időpontjában mindkét in-
tézmény komoly adósságállománnyal 
küzdött. Ennek konszolidációjára a múlt 
év végén 1 milliárd forintot meghaladó 
összeget kapott az intézmény. Kiskunfél-
egyházán komoly fejlesztések kezdődtek 
a mozgásszervi rehabilitációs részlegen is. 
Nagy lehetőségeket látunk az ottani, kiváló 
minőségű gyógyvízre épülő fürdőszolgál-
tatás fejlesztésében, a gyógyturizmusban.
Milyen fejlesztési elképzelésekkel tekinte-
nek a következő európai uniós fejlesztési 
ciklus elé?
– Elkészítettük a megyei kórház átfogó 
fejlesztési tervét a 2014-től 2020-ig terjedő 
európai uniós fejlesztési ciklusra. Ebben 
többek között a rendelőintézet korszerűsí-
tése, az egyedi csomagolású gyógyszerki-
szerelés mindhárom kórházra történő be-
vezetése, az élelmezési üzem rekonstruk-
ciója szerepel, jelentős műszerállomány 
fejlesztés mellett. Minél többet tudunk va-
lóra váltani ezekből a tervekből, annál in-
kább biztosítva lesz az intézmény töretlen 
fejlődése. Emellett folyamatosan keressük 
a forrásokat energiaracionalizálási törek-
véseinkhez is. Terveink között szerepel 
többek között a nyílászáró cserék folyta-
tása, épületeink homlokzati és tető-hő-
szigetelésének megvalósítása, szeretnénk 
napelemeket elhelyezni az onkoradiológia 
épületének a tetején, a világítás költsége-
it pedig energiatakarékos ledes izzókkal 
csökkentenénk.
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Átadás előtt az új kecskeméti 
megyei kórház

Bács-Kiskun megyében 
430 ezer választó- 

polgárt várnak 
Áder János köztársasági elnök április 6-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők 
2014. évi választását. A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart. Bács-Kiskun megye 
119 településén 511 szavazókörben 430 ezer választópolgárt várnak – tudtuk meg 
dr. Szigeti László főjegyzőtől, akit a választásokkal kapcsolatos tényekről és újdon-
ságokról kérdeztünk. 

– A választási szervezet nagyon szigorú hi-
erarchia szerint épül fel. Legfőbb szerve a 
Nemzeti Választási Bizottság, emellett mű-
ködik a Nemzeti Választási Iroda. A második 
szintet a területi szervek képviselik, melyek 
közül az országgyűlési választáson a Terüle-
ti Választási Iroda (TVI) működik a megyei 
főjegyző vezetésével. A Területi Választási 
Bizottságok most nem működnek, mivel a 
jelenlegi választáson nincs megyei, csak or-
szágos pártlista. A harmadik választási iro-
dai szintet azoknak a városoknak a jegyzői 
alkotják, ahol az egyéni választókerületek 
székhelye van. Bács-Kiskun megyében ez 5 
jegyzőt, és 6 választókerületi irodát jelent, 
mivel 2 iroda Kecskeméten, továbbá egy-egy 
Baján, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason 
és Kalocsán van. A negyedik szintet Bács-
Kiskun megye 119 településének 76 jegyzője 
(HVI) jelenti – magyarázza a megyei önkor-
mányzat főjegyzője.
A Területi Választási Iroda tehát a választá-
sok egyfajta logisztikai központja?
– Választási eljárási szempontból a választá-
sok lebonyolításának szervezési feladataiért 
a Területi Választási Iroda vezetője felel az 
egész megyében. 
A TVI feladata a 
HVI vezetők fel-
készítése, mely-
nek érdekében 
eddig kétszer tar-
tottunk oktatást a 
megye valameny-
nyi jegyzőjének. 
Feladataink közé 
tartozik az oktatás 
mellett az információk közvetítése a telepü-
lések és Nemzeti Választási Iroda felé, vala-
mint a választópolgárok és a jelöltek megfe-
lelő tájékoztatásának biztosítása is.
Milyen technikai háttér áll ehhez az óriási 
feladathoz rendelkezésre?
– Mivel a jegyzői apparátus nem rendelkezik 
a választás lebonyolításához elegendő infor-
matikai háttérrel, ezért ezeket a feltételeket 
– ami maga a nemzeti választási rendszer – 
a Nemzeti Választási Iroda biztosítja. Ezen 
felül megyei és helyi szinten is segítséget 
kérünk és kapunk a Kormányhivataltól. Kü-
lön megállapodás alapján az okmányirodák 
informatikai bázisára is építünk.  
Az április 6-i választás sok tekintetben eltér 
az eddig megszokott gyakorlattól. Melyek a 
legfontosabb újdonságok?
– Az eddigi kétfordulós gyakorlattal szem-
ben ezúttal egyfordulós lesz a választás. 
Nincs továbbá érvényességi küszöb, ami azt 
jelenti, hogy a választópolgárok bármilyen 
számban mennek el szavazni, a választás 
érvényes lesz. Aki a legtöbb szavazatot kap-
ja, az lesz a képviselő, legyen a különbség 
akár egyetlen érvényes voks. Ugyancsak 
fontos változás, hogy most először belföldi 
lakóhellyel nem rendelkezők, azaz külho-
ni magyar állampolgárok is szavazhatnak. 

Ők azonban csak pártlistára, egyéni jelöltre 
nem adhatják le szavazatukat. Ennek feltéte-
le, hogy március 22-én 16 óráig regisztrálja-
nak interneten, vagy levélben. Most először 
arra is lehetőség van, hogy a választópol-
gárok átjelentkezzenek az ország bárme-
lyik másik választókerületébe és ott a saját 
választókerületükre érvényes szavazólapon 
adják le voksukat. Az átjelentkezést április 
4-én 16 óráig tehetik meg. Így ha például 
a szavazás napjára éppen családlátogatást, 
vagy kirándulást terveznek, ugyanolyan 
módon élhetnek szavazati jogukkal, mint la-
kóhelyükön. A külföldre utazóknak március 
29-én 16 óráig van lehetősége regisztrálni 
ahhoz, hogy külképviseleten szavazhassa-
nak. Ebben az esetben is saját választókerü-
letük szavazólapját kapják meg. Újdonság 
továbbá, hogy először lesz módja a nemze-
tiségi választópolgárként regisztráltaknak 
nemzetiségük listájára is szavazni a pártlista 
helyett. 
A pártlistán jelenleg 18 párt van. Miből adó-
dik ez a kiugróan magas szám?
– Míg korábban az ajánlószelvényével min-
den választópolgár csak egyetlen jelöltet tu-

dott támogatni, ad-
dig most mindenki 
belátása szerint el-
dönthette hány párt-
nak, vagy független 
jelöltnek írja alá az 
ajánlását. Emellett a 
négy évvel ezelőtti 
750 érvényes aján-
lás helyett most elég 
volt 500-at gyűjte-

ni a jelöléshez. Bács-Kiskun megye összes 
választókerületében a szükséges ajánlást 88 
jelölt szerezte meg, választókerületenként 
13-17 fő.
Többféle segítséget is igényelhetnek a fogya-
tékkal élők az áprilisi választáshoz kapcsoló-
dóan. Mondana erre néhány példát?
– A vakok és gyengénlátók igényelhettek 
Braille-írásos választási értesítőt, illetve a 
szavazósablon segítségével szavazhatnak. A 
mozgáskorlátozottak, ahogy eddig is, kér-
hetnek mozgóurnát, és minden településen 
lennie kell egy akadálymentes szavazóhelyi-
ségnek is. 
A választás napját érintő változások közül fon-
tos megemlíteni, hogy nincs kampánycsend és 
a szavazók szállítása is engedélyezett.
– Az új választási eljárásról szóló törvény 
szerint a kampány a választást megelőző 
50. napon kezdődőtt, és a szavazás napján a 
voksolás befejezéséig tart, tehát nincs kam-
pánycsend. A szavazóhelyiségben és az azt 
magába foglaló épületben a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység a szavazás 
napján nem folytatható. A szavazók szállítá-
sa gépkocsival engedélyezett, busszal azon-
ban tilos. 



Nemzetközi Kempingtalálkozó lesz
54 évvel ezelőtt határozták el a 
nemzetközi kempingezők Euró-
pában, hogy minden Pünkösd-
kor összejönnek, hogy össze-
tartozásukat kifejezve együtt 
örvendjenek, és ünnepeljenek. 
Ilyenkor már napokkal előbb 
elindulnak a résztvevők autó-
ikkal, karavánjaikat vontatva, 
illetve lakóautóikkal az adott 
helyszín felé. Vannak olyanok, 
akik ahogy kitavaszodik, út-
nak indulnak és az útjukba eső 
számukra érdekes helyeken 
hosszabb-rövidebb időt eltöltve 
érkeznek a találkozó helyszíné-
re. Ez idáig 13 ország rendezett 
ilyen találkozót. Legtöbbször 13 
alkalommal Németországban, 
12 alkalommal Hollandiában 11 
alkalommal Franciaországban 
került erre sor.

Az idén Kiskunmajsa ad otthon 
e jelentős kempingtalálkozónak. 
Utoljára itthon 2003-ban Mezőkö-
vesden láthattuk vendégül Európa 
kempingezőit. Ekkor 418 család 
jelent meg a rendezvényen és láto-
gatott Magyarországra Európa 18 
országából, a Zsóry-fürdő melletti 
kempingbe. Az idei találkozó meg-
rendezésének jogát a nemzetközi 
szervezetekben résztvevő klubok, 
vagy azokat tömörítő szövetsé-
gek, civil szervezetek pályázhatják 
meg. 2012-ben a Magyar Kemping 
Egyesületek Országos Szövetsége 
(MAKEOS) - a magyar kempinge-
zők óhajára - nyerte el a rendezés 
jogát. A szövetség az olaszországi 

Velence melletti Cavallino kem-
pingjében vehette át a stafétát, ahol 
nagy tetszést arattak a majsai nép-
táncos fiatalok. A tavalyi találkozón 
23 magyar család vett részt a több 
ezer személyt befogadó hatalmas 
kempingben. Az ott lévők többsége 
lelkesen készül a Bács-Kiskun me-
gyét reprezentáló, Magyarországot 
népszerűsítő kempinges rendez-
vényre. Sokan már decemberben 
jelezték részvételi szándékukat. A 
környéket bemutató számos bu-
szos, kerékpáros és gyalogos túrát, 
kirándulást ajánlunk az ide érkezők-
nek. Minden nap színvonalas kultúr 
program várja a visszatérőket. A 

kemping területén bemutatjuk 
a hazai folklórt, gasztronómiát, 
fürdő kultúrát, a résztvevők él-
vezhetik a gyógy- és wellness 
szolgáltatásokat, valamint él-
ményfürdőzésben lehet részük. 
A különböző kirándulások elviszik 
a résztvevőket hazánk történelmét, 
kultúráját bemutató helyszínekre: 
Bajára, Budapestre, Bugacra, Kalo-
csára, Kecskemétre, Kiskunhalasra, 
Ópusztaszerre, Szegedre. A szűkebb 
környezetet a Kiskunsági Nemze-
ti Park természetvédelmi őreinek 
szakszerű irányításával ismerhetik 
meg az ide látogatók. 
A rendezvény fővédnöke a Ma-

gyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója 
Denéné Tóth Marianna. 
A fővédnök, az önkéntesek, a rende-
zők, szervezők, a vendéglátók, és a 
helyszint biztosító kemping dolgozói 
mind egy cél érdekében tevékeny-
kednek, hogy az ide látogatók ha-
zánk jó hírét öregbítve, élményekben 
gazdagodva térjenek majd haza, és 
visszavágyva vendégeivé, barátaivá 
váljanak Bács-Kiskun megyének.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület „Háztájit az asztalra” 
címmel hirdette meg programját még a tavalyi évben. Idén folyta-
tódik a sikeres rendezvénysorozat a kecskeméti kistérséget alkotó 
településeken, Kecskemét, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, 
Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, La-
dánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőric, Orgovány, Tiszakécske, 
Tiszaug, Szentkirály és Városföld települések bevonásával. 

A jakabszállási művelődési házban 
a „Háztájit az asztalra 2” program 
nyitányaként tanyai termék kós-
tolóval egybekötött gazdafórumot 
február 8-án tartották a helyi mű-
velődési házban. A fórumon részt 
vett Bartos Mónika országgyűlési 
képviselő, Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés alelnö-
ke, Domján Gergely, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kis-
kun megyei elnöke, Szabó Mihály, 
Jakabszállás polgármestere, és dr. 
Lakó Sándor, a Háztájit az asztal-
ra! 2 projektmenedzsere.
A résztvevőket Szabó Mihály pol-
gármester köszöntötte, Majd ezt 
követően Bartos Mónika ország-
gyűlési képviselő beszélt a program 
nyújtotta lehetőségekről. Kiemelte 
a háztáji gazdaságok fontosságát, 
az ott termelt élelmiszerek kiemel-
kedő jelentőségét.  
Rideg László megyei alelnök ismer-
tette az idei esztendő megyei mező-
gazdasági pályázati lehetőségeit. 
Mint mondta, a modern, komplex 

szemléletű vidékfejlesztési straté-
gia lehetőséget biztosít ahhoz, hogy 
az elmaradt települések fel tudjanak 
zárkózni. Erre a célra mintegy 36 
milliárd forint forráskeret áll ren-
delkezésére a megyének- emelte ki 
Rideg László.  
Dr. Lakó Sándor projektmenedzser 
hangsúlyozta, hogy ennek a pro-
jektnek is, hasonlóan az elsőhöz az 
a célja, hogy segítsék a helyi terme-
lők és feldolgozók piacra jutását. 
Kiemelte, hogy elsősorban az érté-
kesítés és a marketing területén kí-
nálnak támogatási lehetőségeket. A 
projektmenedzser elemezte ez első 
program sikereit, majd ismertette a 

2014-es év pályázati lehetőségeit. 
Mint mondta, Az elmúlt évben há-
rom elemmel indult a Háztájit az 
asztalra program. Elvégezték 122 
tanyagazdaság felmérését, valamint 
korszerű értékesítési formákat, köz-
tük webáruházat indítottak be, és 
a turisztikai helyszíneken a polcos 
ellátó rendszert építettek ki. Beindí-
tották a mydiszno.com programot, 
melynek keretében lehetőség nyílt 
különböző disznófajták kiválasztott 
gazdáknál történő bérneveltetésére 
és a teljes folyamat akár személyes, 
vagy interneten történő követésére.
Domján Gergely, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara megyei elnöke 
az őstermelői lehetőségekről tartott 
előadást, valamint ismertette az ag-
rárkamara megyei felépítését.
Az előadások, valamint a Tamburás 
Együttes műsora után a résztvevők-
nek lehetőségük nyílt a tanyán ter-
melt egészséges élelmiszerek kós-
tolására, véleményezésére.
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Háztájit az asztalra– gazdafórum Jakabszálláson

Magyar családok a Velence 
melletti Cavallino kempingjé-
ben. (balra)

Az idén Kiskunmajsa ad ott-
hon a jelentős kempingtalál-
kozónak. (lent)

Lengyelországi Lódzban megrendezett 6. Európai Gazdasági Fóru-
mon mutatkozott be a Duna Borrégió nyolc Bács-Kiskun és Csongrád 
megyei borászata. Csáki Béla, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat 
munkatársa, a borbemutató egyik szervezője elmondta, a magyar bo-
roknak nagy presztízsük van Lengyelországban, a fogyasztók azon-
ban főként Tokajt és Egert ismerik. A Duna Borrégió – mint a legna-
gyobb hazai szőlőtermő térség – minőségben, árban és a termelés 
volumenében is versenyképes termék előállítására képes – hangsú-
lyozta a szakember.

A borászok elsősorban hagyományos 
magyar fajtákból – kadarka, kövidin-
ka, arany sárfehér, ezerjó, cserszegi 
fűszeres, irsai olivér – készített borai-
kat vitték el Lengyelországba, de be-
mutatták azt is, hogy világfajtákból is 
készül kiváló minőségi bor a magyar 
alföldön, mint a cabernet, a chardon-
nay vagy a pinot noir. A gazdasági 
fórum gálavacsoráján és az ehhez 
kapcsolódó üzletember-találkozón is 
magyar borokat szolgáltak föl. Ennek 
apropóján a borászatokat és a termő-
területet bemutató lengyel nyelvű ki-
advány is készült.
Sümegi Zsombor hajós-bajai borász 
elmondta, a gyümölcsös, illatos fe-

hérborok és rozék mellett a kóstolók 
körében nagy sikert arattak a terme-
lők testes vörösbor-házasításai, a 
desszertborok közül pedig a különle-
ges technológiával készült jégborok. 
Ez utóbbiakhoz a szőlőt a fagyok 
beköszönte után, esetenként decem-
ber legvégén szüretelték, a még fa-
gyos bogyókat pedig azon nyomban 
kipréselték, így a must cukortartalma 
lényegesen magasabb lett.
Az első visszajelzések alapján a 
Duna Borrégió borászainak termékeit 
jó minőségűnek, és ehhez viszonyít-
va megfelelő árúnak tartják a poten-
ciális lengyel vevők – tette hozzá a 
szakember.

Kadarka és Ezerjó 
Lengyelországban


