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A tar talomból:

• Orbán Viktor: a magyar gazdaság 
 rátalált a helyes útra
• Erdélyben rendeltek 
 a Bács-Kiskun megyei orvosok 
• Van megoldás a jégkárok megelőzésére
• Dánok érdeklődnek 
 a kunsági borok iránt
• Mit gyógyít a pecsétviaszgomba?
• Járjunk együtt a Magyar Zarándokúton!

Díjakat adományozott a közgyűlés

Kecskemét ma már 
tudásközpont is

Négy év alatt az oktatás egyik központjává fejlődött Kecs-
kemét, ami a Főiskola sokirányú képzésének és a helyi 
nagy vállalatokkal történő együttműködésnek köszönhető. 
A jelen kihívásai mellett a jövőre is gondolnak, ezért tovább 
fejlesztik a város felsőoktatását. 

Mindennek az alfája és ómegája a 
Kecskeméti Főiskola és a Merce-
des gyár stratégiai megállapodása, 
amely új területekkel – járműgyár-
tás, és gyártási logisztika szakágak-
kal – bővítette a mérnökképzést. A 
Mercedes anyagi és technikai tá-
mogatása mellett egy új gépjármű 
technikai tanszék is létrejött. Ma 
már hazánk legfiatalabb gépipari és 
járműipari innovátorai Kecskemé-
ten tanulnak. Kecskemét hatalmas 
lehetőséget kapott az új magyar 
felsőoktatási rendszerben, és ezzel 
élni fog a Főiskola. Magyarország 
és Kecskemét jövőjét is a családok 
jelentik. A városnak az az érdeke, 
hogy magas színvonalon fenn-
tartsa azt az oktatási- és szociális 
rendszert, amely a családokat erő-
síti. Ezért is támogatja a főiskolát 
abban, hogy a jövőben fejlessze 
a tanárképző szakot. A kertésze-
ti, élelmiszeripari és a járműipari 
szakemberek és kutató-mérnökök 
iránti igény egyre nagyobb, ezért 
a főiskola itt is erősebben jelen kí-
ván lenni, új stratégiai szövetségek 

kialakításával valamint a képzése 
folyamatos megújításával. A stra-
tégiai szövetségek fontosak ah-
hoz, hogy a kecskeméti tudásköz-
pont növelje a súlyát. Ezért kötött 
szövetséget a főiskola a Magyar 
Nemzeti Bankkal. A város nyitott 
a pénzügyi világ felé, ezért hama-
rosan Magyarországnak, tágabb 
értelemben pedig Európának fontos 
fiatal pénzügyi szakembereket fog-
nak képezni megyeszékhelyünkön. 
A gazdaság minden szereplője ke-
resi azokat az új technológiákat, új 
termelési módokat, vagy teljesen 
új termékeket, amelyekkel a jövő-
ben tovább erősítheti a szerepét. 
Ezért helyeznek egyre nagyobb 
súlyt a kutatásfejlesztésre. Kecs-
kemét célja, hogy ilyen új kutatás-
fejlesztési központ legyen. 
A város és a főiskola céljai vilá-
gosak: egy olyan oktatási- és tu-
dásközpont akar lenni, amely a 
járműiparra, az élelmiszeriparra és 
a pénzügyi szektorra, valamint a 
mindezeket támogató kutatás-fej-
lesztésre épül. 

Bács-Kiskun megye legjobb borai
A Hajósi Barokk kastély 
dísztermében tartották a 
Duna Borrégió idei borver-
senyének eredményhirdeté-
sét július 25-én. A Bács-Kis-
kun Megye Borait és a Ha-
jós–Bajai Borvidék legjobb 
borait előállító borászoknak 
is ekkor adták át a díja-
kat. A megjelenteket Koch 
Csaba, a borrégió leköszö-
nő elnöke köszöntötte, majd 
beszédet mondott Dlusztus 
Imre, a Duna Borrégió Borút 
Egyesület elnöke, Estókné 
Szalczer Erzsébet, Hajós 
polgármestere, valamint 
Frittmann János, a Duna 
Borrégió soros elnöke is.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat nevében Rideg László 
alelnök köszöntötte a megjelente-
ket. Mint mondta, a megyei önkor-
mányzat 2005 óta minden évben 
megtartja a megye legjobb borai-
nak versenyét. A győztes borok egy 
éven át viselhetik a Bács-Kiskun 
Megye Bora kitüntető címet. Ki-
emelte, évente 3-5 millió forinttal 
támogatják, hogy a győztes borok 
itthon és világszerte méltóképpen 
reprezentálják megyénket. Hangsú-
lyozta, hogy a megyei önkormány-
zat létrehoz egy megyei turisztikai 

irodát, ahol további lehetőséget te-
remtenek a borászoknak és a megye 
legjobb borainak, hazai, valamint 
nemzetközi jó hírnevük erősítésére.

A különdíjas borokból, a borászok 
szakavatott kalauzolása mellett, a 
díjátadó ünnepség után borkósto-
lót tartottak a kastély kertjében.

Bács-Kiskun Megye Borai:
Fehér bor: Csanádi Szőlőbirtok-
Kecel – Sauvignon blanc (2013)
Rozé bor: Polyák Borászat, Szent 
Vince Pincészet-Kunszállás – Ca-
bernet sauvignon rosé (2013)

Vörös bor: Frittmann Testvérek 
Kft. - Soltvadkert – Merlot (2011)
Jégbor és késői érésű bor: Sümegi 
és Fiai Szőlőbirtok és Pincészet-
Baja – Késői szüretelésű Csersze-
gi fűszeres (2013)
A Duna Borrégió Borverseny 
nagyaranyérmes borai:
Dimenzió Borászat-Kecskemét – 
Kadarka (2012)
Béla Borászat-Imrehegy – Olasz-
rizling (2012)
A Hajós-Bajai Borvidék 
Champion-díjas borai:
Koch Borászat-Borota – Kései 
szüretelésű Chardonnay (2009)
Koch Borászat-Borota – Cabernet 
sauvignon rosé (2013)
Pieroth Hungária Kft.-Hajós – 
Cabernet cuvée barrique (2012)
Sümegi és Fiai Pincészet-Keller 
Kft.-Baja – Cserszegi fűszeres 
(2010)

Átadták a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elismerő díjait szeptember 26 –án a ciklus utolsó ünnepi közgyűlésén. 
Beszédében Bányai Gábor a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat elnöke megköszönte minden képviselőtársának a négy éves lelkiis-
meretes munkát, felsorolta az eddigi sikereiket, a beruházásokat, melyek által fejlődtek, modernizálódtak a települések, az intézmények 
a közterek, és a lakosság megélhetését biztosító cégek, vállalkozások, majd a jövőben is hasonló sikereket kívánt Bács-Kiskun megyé-
nek. Köszöntője végén méltatta a kitüntetetteket, mondván, ők azok, akik a mindennapok csodáját hajtják végre áldozatos munkájukkal.
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FRITTMANN JÁNOS: 
„A bor filozófia”

Frittmann Jánosnak 2007-ban az 
Év Bortermelője címet adomá-
nyozta a Magyar Bor Akadémia. 
Személyében először részesült al-
földi borász az elismerésben. Ak-
kor úgy nyilatkozott: a címet nem 
személyes elismerésnek, hanem a 
Kunsági Borvidék felemelkedése 
fontos lépcsőfokának tekinti. Azt 
mondta, ha jól sáfárkodunk az ez-
zel járó előnyökkel, az áttörést hoz-
hat a Kunsági Borvidék borainak 
elismertségében és megítélésében. 
Ma már nyugodtan kijelenthetjük: 
jól sáfárkodott a munícióval. Töb-
bek között ezt a munkát ismerte el 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 
amikor a Bács-Kiskun Megyéért 
Díjat neki ítélte.
Mit jegyez a családi kalendárium 
a szőlővel és borral való kapcso-
latról?
– Az 1700-as évek elején települtek 
le itt az őseink. Generációkon át 
szövődött szorossá ez a kapcsolat. 
A családnak 12 hold sűrűsoros sző-
lője volt. Ott cseperedtünk fel a bá-
tyámmal, a szőlő és a bor minden-
napi életünk része volt már gyerek-
ként is. Édesapánk korán meghalt. 
Én 1982-ben vettem át édesanyánk-
tól a birtokot, bátyám néhány év 
múlva csatlakozott hozzám. Fiaink 
is ezt a pályát választották. 
Előítéletek sziklaszilárd bás-
tyáját sikerült ledöntenie a 
Frittmann Pincészetnek azzal, 
amit az elmúlt évtizedben letett a 
minőségi borászat asztalára. Mi-
ből merített erőt ehhez a konok 
kitartáshoz?    
– A 90-es évek elején kijutottam 
tanulmányútra Olaszországba, 
Franciaországba, Németországba, 
és láttam, hogy teljesen más típusú 
borokat készítenek, mint mi itthon. 
A fehér borok üdék, gyümölcsösek, 
a vörösök teltek, kerekek voltak. 

Tudtam, hogy a nálunk termő gyü-
mölcsnek nincs párja. Abban biztos 
voltam, hogy ilyen borokat tudunk 
készíteni mi is. Viszont hogy mi-
ként tudjuk ezt a világgal is elhitet-
ni, arról fogalmam sem volt. Elle-
nünk dolgozott az ekkortájt csúcso-
sodó borhamisítási botrány is. 
Fejébe vette, hogy visszaszerzi a 
borvidék renoméját. 
– Meggyőződésem volt, hogy a 
folyamatot azoknak kell megfordí-
taniuk, akik hosszú távon akarnak 
itt élni és dolgozni: vagyis nekünk. 
Akkortájt nem volt cél ezen a vidé-
ken minőségi bor készítése, hiszen 
eladni sem lehetett. A terméskor-
látozás szinte azonnal, nagyon ko-
moly eredményeket hozott. Igazi 
átütő sikert először talán a rosé 
ért el, amikor a 2000-es szegedi 
fesztiválon az év felfedezettje lett. 
Ugyanebben az évben a Magyar 
Millenniumi Borok Versenyén az 
Ezerjó a három legjobb közé ke-
rült. Ezeknek az elismeréseknek 
már komoly visszhangja volt. Nem 
sokkal később a vörösborokkal is 
figyelmet keltettünk. 
Az „Év bortermelője” cím mellett, 
a pincészetünk 2013-ban és 2014-
ben is 2. lett az „Év pincészete” vá-
lasztáson, ehhez kellettek a nemzet-
közi borversenyeken  elért sikerek.
Ön milyen fajtát fogyaszt legszí-
vesebben? 
– Nincs kedvenc borom, azaz min-
dig más. Talán az Ezerjó áll a leg-
közelebb hozzám, de évszaktól, 
időjárástól, alkalomtól és ételektől 
függ, hogy éppen milyen fajtát fo-
gyasztok. A bor igazi lényege, hogy 
mellette barátságok köttetnek. Eb-
ben a szakmában ha ellentétek van-
nak is, ellenségek nincsenek. Ez is 
azt mutatja, hogy a bor több mint 
termék! A bor filozófia.

VINCZELLÉR IMRE
Kalocsától Párizsig

A kalocsai születésű Vinczellér 
Imre festőművésznek Bács-Kis-
kun Megyéért Díjat adományo-
zott a megyei közgyűlés. Az or-
szághatárokon túl is komoly si-
kereket elért, elismert művész bár 
Budapesten él, 120 éves kalocsai 
szülői házában máig műterem-
galériát tart fenn, ahol a nyarakat 
tölti.
– 1953-ban születtem és abban a 
házban töltöttem a gyerekkoro-
mat, ahol már déd- és nagyszüle-
im is éltek. Az ezeréves érseki vá-
ros, nagyszerű  szüleim és a Du-
na-part érdeme a szép gyerekkor. 
A Szent István Gimnáziumban 
érettségiztem, eközben családom 
kultúrtörténeti és művészeti múlt-
ja is döntő befolyást gyakorolt a 
gondolkodásomra. Mottómmá 
vált, hogy számomra maga az élet 
is művészet, a világ pedig – glo-
bális gondjai ellenére – gyönyörű 
– vallja a művész.
– Két nagybátyám különösen 
nagy hatással volt rám: Hevesy 
Iván művészettörténész, a mo-
dernizmus képviselője, aki a 20-
as években a Nyugatban publikált. 

A másik nagybátyám, Kasselik 
László festő- és szobrászművész  
volt, akitől megtanultam európai 
tradícióban is gondolkodni.
Ifjú éveiben Vinczellér Imre töb-
bek között a kalocsai gimnázium-
ban tanított rajzot, művészettör-
ténetet és művészeti neveléssel 
foglalkozott a Hunyadi János 
Kollégiumban. 1980-ban szerzett 
diplomát Budapesten, a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán, 1984 
óta szabadfoglalkozású festőmű-
vész és folyamatosan részt vesz 
hazai és nemzetközi kiállításo-
kon. 1980-ban kapott meghívást 
Melbournebe, azóta kiállították 

munkáit Athénben, Marseilleben, 
Cannesban… és mindegyik hely-
színről díjjal tért haza. 2005-ben 
a Francia Művészeti Akadémiai 
Társaság tagjává választották, 
ahol Diplome de Medaille d’Or 
elismerésben részesült. Legutóbb 
2013-ban Prima-Díjat kapott.
Nemzetközi elismerései mellett 
mégis a hazai díjak, kiállítások, 
a gyűjtőkkel, a közönséggel való 
találkozások állnak legközelebb a 
szívéhez. 2005-ben a Kecskeméti 
Képtár Pávás termében állították 
ki munkáit, 2014-ben a Kodály 
Fesztivál keretében koncert-ké-
peit tekinthette meg a közönség. 
Munkái megtalálhatók többek 
között Kalocsán a Viski Károly 
Múzeumban, a Kecskeméti Kép-
tárban, Budapesten a Magyar 
Nemzeti Galériában, Párizsban a 
volt királyi kápolnában… és szá-
mos helyszínen itthon és a nagy-
világban.
– Amikor 15-16 évesen elkezdtem 
festeni, az alkotás öröme mellett 
magával ragadott az az élmény, 
hogy meg tudom osztani a világ-
gal a véleményemet vonalakkal, 

színekkel, kompozícióval. Ma 
már biztosan kijelenthetem: a sors 
nekem azt szánta, hogy képző-
művész legyek. Én pedig ehhez 
tartom magam a sok nehézség el-
lenére is. Boldog ember vagyok. 
Ügyelek arra, hogy minden órám-
nak értelme legyen: emberi talál-
kozások, írás, olvasás, festészet, 
zene… Olyan kérdéseket próbá-
lok feltenni vásznaimon, amelyek 
az emberi élet értelmére keresik a 
választ. A felszínes dolgok helyett 
a világ mélységeit kutatni, a va-
lódi értékeket felfedezni az egyik 
legizgalmasabb dolog az életben 
– mondta el Vinczellér Imre.

BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ
Frittmann János Soltvadkert, dr. Nagy Zoltán Kecskemét, 
Vinczellér Imre Kalocsa
BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁGÁNAK 
NEVELÉSÉÉRT DÍJ
Csankovszki János Kunszentmiklós, Kistamás István Dusnok 
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes Kecskemét, 
BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJA
Lencsés Sándorné Solt, Palotai Péter Dusnok, 
Polgár Sándorné Kunszentmiklós
BÁCS-KISKUN MEGYE MŰVÉSZETI DÍJA
Bruncsák András Kecskemét, Gregus Pál Baja, 
Madarasi Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar
BÁCS-KISKUN MEGYE TUDOMÁNYOS DÍJA
Dr. Nebojszki László Baja, Dr. Orosz László Kecskemét, 
Dr. Ruzsa Zoltán PhD Kecskemét 

BÁCS-KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
dr. Fáy Tamásné Kecskemét, dr. Jerémiás Attila Kalocsa, 
dr. Kalocsa Zoltán Lakitelek
BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
Bársony Lajos Tiszaalpár,  Magó István (posztumusz) Helvécia, 
Patkós Zsolt Szank, dr. Zombor Attila Kecskemét
BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT DÍJA
GORTER Kecskeméti Röplabda Club férfi röplabda csapata, 
Kasza György Kecskemét, Vincze Attila Kiskunhalas
BÁCS-KISKUN MEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ
Burai Béla Kiskunhalas, Koch János Csikéria, Csikériai Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat Rokokó Néptáncegyüttes 
BÁCS-KISKUN MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT 
ÉS MEZŐGAZDASÁGÁÉRT DÍJ
Csitári Tibor Kecskemét, Guzsván László Kalocsa, 
Kurdi Viktor Kecskemét,

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKÉNEK KITÜNTETŐ DÍJA
Ágfalviné dr. Baranyai Ildikó Baja, dr. Bankó Ágnes Kecskemét, 
dr. Kecskés László Kecskemét

BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE
dr. Bedics Andrea Kalocsa, Cseh Szakáll Sándor Fülöpszállás, 
Haskó László Soltvadkert, Mester Sándor Kiskunhalas, 
Szent László Általános Művelődési Központ Rábl Színpad Baja, 
Szemerey Andorné Törös Olga Kecskemét, 
dr. Szepesvári Szabolcs Kiskunhalas, dr. Szabó János Kalocsa, 
Varsányi József Sükösd

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2014-ben adományozott kitüntető díjai

DR. NAGY ZOLTÁN
Vállalatvezetés konzervatív értékek mentén

Dr. Nagy Zoltánnak, a svájci köz-
pontú, gépipari és elektronikai 
rendszereket gyártó és fejlesz-
tő társaság, a Phoenix Mecano 
Kecskemét Kft. ügyvezető igaz-
gatójának, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnökségi tagjának, a Kecske-
méti Főiskola címzetes főiskolai 
tanárának a megye gazdaságáért 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
gét ismerte el a közgyűlés, ami-
kor a Bács-Kiskun Megyéért Díj 
odaítéléséről döntött.
Dr. Nagy Zoltán 1996 óta vezeti a 
céget, amely 1993-ban 44 alkal-

mazottal kezdte meg tevékenysé-
gét Kecskeméten, ma pedig 1000 
főt foglalkoztatva Bács-Kiskun 
megye egyik meghatározó vál-
lalkozása. Ahogy az ügyvezető 
fogalmaz: a vállalatcsoportot 
konzervatív értékek mentén ve-
zetik, amiben meghatározó a sze-
mélyes kapcsolat és a családias 
légkör. A kecskeméti vállalkozás 
jól megtalálta a helyét ebben a 
közegben, aminek eredménye-
képpen a tavalyi, 20 éves jubile-
umig a Phoenix Mecano csoport 
befektetése elérte a 72 millió Eu-
rót (mintegy 23 milliárd forint). 
A cég két évtizedes eredményes 
munkájának méltó elismerését 
jelképezi a Magyar Kormánnyal 
kötött stratégiai együttműködési 
megállapodás is. Az ünnepélyes 
aláírásra a jubileum apropóján 
került sor.
„Mindig törekedtünk arra, hogy 
a cég váljon a megye és a város 
arculatának részévé” – fogalmaz 
a kitüntetett. Mindennapi tevé-
kenységük mellett bizonyíték 
erre számos felkarolt ügy a kul-

turális és sportrendezvényektől a 
tehetségek felkarolásán át a Prí-
ma-díj kiemelt támogatásáig. 
A Phoenix Mecano Kecskemét 
Kft. a Kecskeméti Főiskola ki-
emelt partnere. A 2013-14-es tan-
évben a vállalat csatlakozott az 
intézmény duális képzéséhez. Ez 
a stratégiai együttműködés nem 
csak a kecskeméti szakember 
utánpótlást segíti, hanem megyei 
és országos szinten is hozzájárul 
a piacorientált duális képzés el-
terjedéséhez. A cég meghatáro-
zó szerepet tölt be a szakképzés 
terén is. A szakmunkásképzést 

több mint tíz éve kezdték el, a 
2014-15-ös tanévtől pedig duális 
formában folytatják tovább.
Nagy Zoltán Kunszentmárton-
ban született, gyermekkorát a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Csépán töltötte. A gimnázium 
után Drezdában végezte el az 
egyetemet. Itt védte meg dokto-
ri disszertációját, és élt 1996-ig. 
Mégis: alapvetően alföldi ember-
nek tartja magát. 
Szabadidejét feleségével, vala-
mint 14,11 és 2 éves fiaival tölti 
legszívesebben. Igyekszik rend-
szeresen időt fordítani testmoz-
gásra, fontos számára a táplálko-
zásban is a tudatosság. Vallja: az 
élet minden területén a megfele-
lő arányokat kell megtalálni az 
egyensúlyhoz.
Amikor azt kérdeztem tőle, mit 
tenne, ha napjainkban lenne pá-
lyaválasztás előtt álló fiatal, azt 
válaszolta: éppen azt, amit tett: 
nyelveket tanulna, külföldön 
szerezne tapasztalatot, majd ha-
zajönne, hogy itthon kamatoztas-
sa tudását és alapítson családot. 



Nyolc év után elbúcsúzik a megyei elnöki pozíciótól 
Bányai Gábor, és a Bács-Kiskun megyei 5. sz. országgyű-
lési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjeként 
folytatja munkáját. A távozó elnököt tapasztalatairól, tanul-
ságairól, és jövőbeli terveiről kérdeztük.

Két cikluson át párhuzamosan 
vezette a megyei közgyűlés mun-
káját, és állt helyt országgyűlési 
képviselőként. Milyen előzmé-
nyek után került 2006-ban a 
közéletbe?
– Gyakorlatilag teljes ismeretlen-
ségben átlagos polgári életet él-
tem: két-három helyen dolgoztam 
hogy el tudjam tartani az akkor 
már hattagú családomat, emel-
lett gazdálkodtam. Ezt egyébként 
a mai napig nem adtam fel, mert 
az életem, az örökségem részé-
nek tekintem. Amikor jelezték, 
hogy a mai miniszterelnök, akkor 
pártelnök engem javasolt listave-
zetőnek a Fidesz megyei listáján, 
szó szerint rosszul lettem. Nekem 
nem voltak ilyen irányú ambíció-
im, de a feladat nagyszerűségére 
tekintettel végül mégis vállaltam 
a kihívást. 
Azt hiszem, nyugodtan mond-
hatjuk: fejest ugrott a mély-
vízbe… Mindkét feladat teljes 
embert kíván, ráadásul lakóhe-
lyének mindvégig megtartotta 
Jánoshalmát, ami 88 kilométer-
re fekszi Kecskeméttől.
– Bevallom: nagyon nehéz idősza-
ka volt ez az életemnek, de még 

ennél is nagyobb megpróbáltatás 
a családomnak. Különösen kez-
detben nagyon sok mindent meg 
kellett tanulnom. Megszokni a 
parlament légkörét, felnőni a fel-
adathoz, hogy egy egész megyét 
képviselek, komoly erőfeszítése-
ket követelt. Általában reggel fél 
7 körül indultam el otthonról, és 
este 8-10 óra volt mire hazaértem. 
Természetesen rengeteg pozitív 
élmény is ért, és remek embere-
ket ismerhettem meg. Úgy érzem 
sok jó dolgot volt lehetőségem 
tenni, s ha nem is sikerült minden 
tervemet megvalósítani, a megyei 
önkormányzatnál töltött évek mér-
lege számomra majdnem „kerek”.  
Jóleső érzés, hogy túl a harmadik 
választáson az emberek úgy érté-
kelték: felnőttem a feladathoz, és 
választóként bizalmat szavaztak a 
folytatáshoz. Férfiasan bevallom: 
a kettős pozíció betöltésének nyolc 
éve alatt nagyon elfáradtam.
Ráadásul erre az időszakra esett 
a megyék szerepének és feladat-
körének teljes átrendeződése…
– A közgyűlés életének két jelen-
tős szakaszát éltem át. 2006 és 
2012 között komoly adottságokkal 
rendelkeztünk munkaerőben, for-

rásokban, intézmények számában 
és pénzügyi forrásokban egyaránt. 
2012-től viszont egy teljes átala-
kuláson ment keresztül a megyei 
önkormányzat. Nem volt könnyű 
megélni a látszólagos pénzügyileg 
erőtlenséget, és megérteni, majd 
megértetni az új feladat jelentősé-
gét. Nevezetesen, hogy lehetősé-
günk nyílt egy olyan jövőkép meg-
alapozására, ami generációkra dön-
ti el Bács-Kiskun megye távlatait.
Miben változott Bányai Gábor 
az elmúlt nyolc évben?
– Sokkal keményebb lettem. Meg-
tanultam például azt a furcsa böl-
csességet is, hogy a jó elnyeri oly-
kor jutalmát, időnként viszont mél-
tó büntetését. Volt részem mindket-
tőben... Mindennek köszönhetően 
másképp látom magamat, saját 
gyengeségeimet és erényeimet. 
Megtanultam értőn meghallgatni a 
másik embert, és segíteni a meg-
oldáskeresésben, még ha az végül 

nem is sikerül. Ezzel együtt még 
jobban tisztelek minden apróságot, 
ami szebbé teszi az életet. 
Milyen érveket vett figyelembe, 
amikor arról döntött, hogy or-
szággyűlési képviselőként, vagy 
megyei elnökként folytatja a 
munkát?
–  Meg akartam maradni annak, aki 
voltam: egy bácskai „gyereknek”. 
A megyében talán ott a legnehe-
zebb az élet, de nekem mégiscsak 
az jelenti a hazát, az otthont. Sem-
miképp sem akartam Kecskemétre 
költözni. Ennek az volt az „ára”, 
hogy megyei elnökként csaknem 
egymillió kilométert autóztam. 
Nem volt nehéz meghozni a dön-
tést: megkísérlem összekovácsolni 
a választókörzet 23 településének 
népeit, megérteni szokásaikat, 
gazdasági-társadalmi közösség-
gé formálni az általam képviselt 
mintegy 100 ezer embert. Ez a fel-
adat, ez a térség nem bírja el, hogy 
a képviselőjük távol legyen.
Milyen eredményekre a legbüsz-
kébb megyei elnökként?
– Valamennyi megvalósult és meg-
kezdett fejlesztésre a kecskeméti 
megyei kórház új tömbjének meg-
építésétől a Hajósi Barokk Kastély 
felújításán, a veránkai üdülőkomp-
lexum újjáépítésén át a jánoshal-
mi és a bácsalmási egészségügyi 
központok, a kiskunmajsai, a 
bácsalmás–bajai, a kiskunhalas–
jánoshalmi utak felújításáig, vagy 

a bácsalmási nagy víztározó meg-
építéséig. Úgy érzem az elmúlt 
években olyan alapokat tettünk le, 
amit ha megfelelően menedzsel-
nek az utódok, jól élhető, remek 
hellyé válhat Bács-Kiskun megye. 
Végre Budapesten is felismerték, 
hogy bár nagyon fontosak a presz-
tízsberuházások, még fontosabb, 
hogy a vidéken, kistelepüléseken, 
falvakban élő emberek helyben 
meg tudják teremteni önmaguk 
számára a méltó életkörülménye-
ket. A most megnyíló források arra 
kínálnak esélyt, hogy megálljon 
végre a tíz éve tartó elvándorlási 
hullám, és hogy ne legyen szükség 
újabb tíz évre ahhoz, hogy vissza-
jöjjenek akik elmentek. 
Mit kíván az utódjának?
– Magam is részt vehettem a me-
gyei listavezető kiválasztásában, 
és úgy ítélem meg, hogy Rideg 
László személyében benne van a 
jó elnök lehetősége. Óriási kihí-
vás és nagy presztízsmunka lesz 
a következő években a közgyűlés 
elnökének lenni!  Az elmúlt nyolc 
évben nem volt térségfejlesztési 
forrás, most pedig utak épülhet-
nek, beruházások valósulhatnak 
meg. Az új megyei elnöknek lehe-
tősége lesz egy új fejlődési zónába 
átvezetni a megyét. Oda, ahol je-
lenleg csak Kecskemét él. A követ-
kező időszak megyei közgyűlését 
nem a pénz, hanem a tettek tehetik 
naggyá.

Ismét Erdélyben rendeltek a Bács-Kiskun megyei orvosok
Nyolcadik alkalommal utazott idén tavasszal Hargita me-
gyébe a Bács-Kiskun megyei orvos-csoport, hogy ezúttal 
Gyergyóalfalu község lakosságának nyújtsanak segítséget 
ingyenes szűrővizsgálatokkal. Május 12. és 15. között mint-
egy 1.500-an éltek ezzel a lehetőséggel. A hagyomány 2007-
ben Kobátfalván kezdődött, amit 2008-ban Székelyvarság, 
2009-ben Oroszhegy, 2010-ben Gyergyócsomafalva, 2011-
ben Gyimesfelsőlok, 2012-ben Oklánd, majd 2013-ban 
Farkaslaka követett. Az idei alkalommal együtt csaknem 
10 ezer embert vizsgáltak meg – tudtuk meg dr. Mócza 
Györgytől, az orvos-csoport vezetőjétől. 

– 2007-ben született meg az az 
együttműködési megállapodás a 
Hargita Megyei Tanács és a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat, 
illetve a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház között, amely elindította 
ezt a máig tartó hagyományt. Itt 
valójában nem is szűrésről, sokkal 
inkább szakorvosi vizsgálatokról 
van szó. 8-10 szakma jeles kép-
viselői évről évre vállalják ezt a 
nehéz, de hálás feladatot – magya-
rázza Mócza doktor. 
Szavaiból kiderül: a feladat, ami a 
szakemberekre vár rendkívül meg-
terhelő, ugyanis a kint töltött öt 
nap alatt megállás nélkül érkeznek 
a betegek az anyaország orvosai-
hoz. Ilyenkor átlagosan 1000-1200 
beteget látnak el, és mintegy 3 ezer 
vizsgálatot végeznek. Az orvosok a 
diagnosztikához szükséges korsze-
rű műszereket, így például EKG-t, 
ultrahangkészüléket és komplett 
labort is magukkal visznek. Egy-
egy alkalommal hozzávetőlegesen 
800 laborvizsgálatra van szükség. 

Mócza doktortól megtudtuk azt is, 
hogy számos beteget a felállított 
diagnózis alapján további vizsgá-
latokra küldtek, terápiás javasla-
tokkal láttak el, kórházba utaltak, 
de előfordult az is, hogy magyar-
országi kezelésre, illetve műtétre 
került sor. A karitatív célon túl a 
hagyomány mozgatórugója – teszi 
hozzá az orvos-csoport vezetője 
– a kölcsönös előnyökön nyugvó 
kapcsolat elmélyítése a két megye 
között. Ennek keretében például 
a megyei kórházba továbbkép-
zésre jöhetnek a székelyföldi or-
vosok, de a szakmai konzultáció 
lehetősége is adott. A költségeket 
egyébként ko-
rábban a megyei 
önkormányzat és 
a kórház közösen 
állta, az utóbbi né-
hány évben pedig 
– 2011 óta – pá-
lyázati forrásból a 
minisztérium biz-
tosítja.

A kapcsolat igazi lényege azon-
ban pénzben nem kifejezhető. 
Az idei látogatás során például a 
Bács-Kiskun megyei orvosok fel-
tártak többek között egy akkut in-
farktust, egy huszonéves lánynak 
pedig parazitát találtak a májában. 
Ez csak néhány kiragadott példa 
annak bizonyítására, hogy van 
értelme a több éves hagyomány-
nak. Mindezen túl – hangsúlyozza 
dr. Mócza György – nem hagy-
ható figyelmen kívül az a mér-
hetetlen tisztelet, megbecsülés és 
szeretet, amit a sokszor 50-60 ki-
lométerről érkező betegektől kap-
nak a szakemberek, s aminek két-

ség kívül része van abban, hogy a 
csapat tagjai évről évre örömmel 
vállalják a feladatot.
Az orvos-csoport tagjai: dr. Cse-
rényi László, dr. Borda Ferenc, 
dr. Nagy András, dr. Oroján 
Iván, dr. Kazacsay László, 
dr. Naszódy Péter, dr. Kovács 
Tibor, dr. Papp Mária, dr. Papp 
Ferenc, dr. Kovalcsik István, 
dr. Pongrácz József, dr. Tóth 

Károly, dr. Szűcs Enikő, dr. Sze-
lei Béla, dr. Szabadkai Gábor, 
dr. Danka Róbert, dr. Erdé-
lyi Zsuzsa, dr. Bihari Katalin, 
dr. Bánfalvi Attila, dr. Lévai Nel-
li, dr. Svébis Mihály. A csoport 
laboros tagjai: dr. Vassné Túri 
Sarolta, Tóth Lászlóné, Tóth Ilo-
na, Dömötör Edit, Bodor Gab-
riella, Poczkodi Ildikó, Király 
Éva.
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Választási 
felkészülés

A helyi önkormányzati és nem-
zetiségi önkormányzati választá-
sokra való felkészülés hajrájában 
jelentős feladatai vannak a Bács-
Kiskun Megyei Területi Választási 
Irodának (TVI) és a Bács-Kiskun 
Megyei Területi Választási Bizott-
ságnak (TVB) is. A TVI ellenőrzi 
és irányítja a helyi választási iro-
dák munkáját, oktatást tart a vá-
lasztások szakszerű és törvényes 
lebonyolítása érdekében, a Kor-
mányhivatal közreműködésével 
felügyeli az informatikai rend-
szert. Oktatási feladatai körében 
szeptember 2-án és 3-án a helyi 
választási irodák vezetőinek és 
munkatársainak tartott felkészítő 
értekezletet az Iroda.
Milyen további feladatok adód-
nak a választást megelőző idő-
szakban? – kérdeztük dr. Szigeti 
Lászlótól, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat főjegyzőjétől. 
– Az említett általános feladatok 
mellett a megyei közgyűlés tagja-
inak választásával összefüggésben 
jelentős operatív munkát is vég-
zünk, úgy mint az ajánlás ellen-
őrzés, adatszolgáltatás, jelöltek és 
listák nyilvántartásával, sorsolásá-
val kapcsolatos feladatok, a szava-
zólapok tervezetének előkészítése. 
Kiemelt feladatunk a TVB dönté-
seinek előkészítése, a meghozott 
határozatok adminisztratív felada-
tainak ellátása. Jelentős logisztikai 
feladatok is hárulnak az Irodára, a 
nyomtatványok, jegyzőkönyvek 
szétosztásában, összegyűjtésében 
és szállításában. Működtetjük to-
vábbá a megyei választási infor-
mációs szolgálatot, amelyhez je-
lentős számban fordulnak kérdése-
ikkel a választópolgárok és a jelölő 
szervezetek egyaránt.
Kikből áll a Területi Választási 
Bizottság?
– A Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés 2014. augusztus 29-i ülé-
sén megválasztotta a TVB tagjait 
és póttagjait, akik Bányai Gá-
bor elnök előtt letették az esküt. 
A Bizottság tagjai a cikkhez tar-
tozó Közleményben szerepelnek. 
A Bizottság rendszeresen ülésezik: 
nyilvántartásba vételi, de legfő-
képp jogorvoslati kérelmekben – 
kifogás, fellebbezés – dönt. Mind 
a TVI munkatársai, mind a TVB 
tagjai felelősségteljes munkát vé-
geznek, a választás lebonyolítását 
felkészülten várják.

3.

Az új közgyűlést a tettek tehetik naggyá



Versenyképesség 
a mezőgazdaságban is

„Élelmiszergazdaság-fejlesztés a Bács-Kiskun 2020 terü-
letfejlesztési program motorja” címmel szervezett fórumot 
szeptember 19-én, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kecelen, a településvezetők, valamint a mezőgazdasági 
szakemberek részére. A résztvevőket Haszilló Ferenc, 
Kecel polgármestere köszöntötte, majd két csoportban elő-
adások hangzottak el.

Elsőként „Az agrár-vidékfejlesz-
tés új dimenziói 2014-2020 kö-
zött” címmel tartott előadást Kis 
Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkár. Többek 
között ismertette az agrártámoga-

tások új rendszerét, a kö-
zös agrárpolitika (KAP) 
célkitűzéseit, valamint az 
igényelhető támogatások 
összeghatárait. Kiemelten 
foglalkozott a fiatal gaz-
dák, valamint a kis- és kö-
zép mezőgazdasági vállal-
kozások támogatási lehe-
tőségeivel. Hangsúlyozta 
a magyar Vidékfejlesztési Program 
legfontosabb célkitűzéseit, mint: 
vidéki munkahelyek megőrzése 
és fejlesztése, kisebb gazdaságok 
differenciált segítése, versenyké-
pesség, termelési- és jövedelembiz-
tonság, erőforrás, hatékonyság és 
környezetkímélő gazdálkodás, kor-
szerű tudásbővítés, tudástranszfer 
és innováció, területi kiegyenlítés 
és fókuszálás, vidéki települések 
erőforrás-hatékony működése.
Bányai Gábor, a megyei köz-
gyűlés elnöke ismertette a megyei 
sajátosságokat a 2014-2020-as 
időszakra való felkészülésről. 
Mint mondta, felmérték a megye 
mezőgazdaságát, és látják, hogy 
térségenként mely területeket kell 
fejleszteni. Hangsúlyozta: ki kell 
használni az uniós tőkeinjekciót 
annak érdekében, hogy a külföldi 
versenytársakkal szemben ver-
senyképesek legyünk a mezőgaz-
dasági szférában is.
Domján Gergely elnök, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, a te-
rület és a vidékfejlesztés szolgála-
tában betöltött szerepéről beszélt, 
végezetül dr. Kecskés László, a 
BKM-i Önkormányzat Területfej-
lesztési és Területrendezési Iroda 
vezetője ismertette az élelmiszer-
gazdaság megyei fejlesztésének 
lehetőségeit – vágóhídi fejleszté-
sek, PÍ vizes technológián alapuló 
termesztés és feldolgozás, halte-
nyésztés, mezőgazdasági rekulti-
váció a homokháton-gyümölcskert 
mintagazdaság kialakítása, mező-
gazdasági hulladékok újrahaszno-

sításával, turisztikai vonzerővel 
– borászati fejlesztések, agrárlo-
gisztikai fejlesztések - a területfej-
lesztési program keretén belül.
Az előadások másik csoportjában 
az élelmiszergazdaság fejlesztésé-

nek tapasztalatairól hallhattak elő-
adásokat a résztvevők. Frittmann 
János, a Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke az al-
földi borászat fejlődésének kulcs-
kérdéseit elemezte. Mint mondta, 
a borászat jövője, hogy a piaci ré-
szesedés megtartása mellett a ma-
gasabb minőségű és árú termékek 
kibocsátását növeljék. Az önkor-
mányzati foglalkoztatás lehetősé-
geit Barta Tiborné, a Bácsalmási 
Önkormányzati Közszolgáltatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője saját tapasztalataikon ke-
resztül mutatta be.
A PÍ-vizes technológia alkalmazá-
sáról a mezőgazdaságban, mint a 
gazdaságfejlesztés speciális útjá-
ról Király Sándor, Nagybaracska 
polgármestere tárta fel tapasztala-
taikat. Mint mondta, a dr. Fülöp 
László professzor által kidolgozott 
PÍ vizes technológia új teret nyit a 
mezőgazdaságban. A speciális PÍ 
vízzel locsolt területeken, kerté-
szeti gazdaságokban előállított 
termények egészségesebbek, el-
lenállóbbak, nagyobb a termésho-
zamuk, és az állattenyésztésben is 
szép eredményeket értek el. 
Végezetül Nagy Lászlóné a Kam-
ratúra Egyesület titkára számolt be 
munkájukról.
A zárszóban Rideg László, a me-
gyei közgyűlés alelnöke összegez-
te a tartalmas és tanulságos nap 
előadásait, majd a résztvevők a 
megyei termelők által összeállított 
büféasztal kínálatát kóstolhatták 
meg.

A magyar gazdaság olyan szakaszba jutott, amikor nem át-
meneti, hanem tartós növekedésről beszélhetünk, ami azt 
mutatja, a magyar gazdaság rátalált a helyes útra - mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 18-án Kecskemé-
ten, az Univer Zrt. 3,5 milliárd forintos élelmiszeripari beru-
házásának átadásán.

A magyar gazdaság az elmúlt fél 
évben majdnem 4 százalékkal bő-
vült, ami önmagában is szép ered-
mény, különösen válság idején, de 
ennél fontosabb a tendencia - hang-
súlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint ez egy bátorító 
üzenet: volt értelme annak a mun-
kának, amit az elmúlt években el-
végeztünk. Minden rendszer átala-
kításnak, különösen ha egyszerre 
alakítunk át politikát, társadalmat 
és gazdaságot, megvan az átállási 
költsége és megvan az időigénye - 
fogalmazott.
A kormányfő fontos lépésnek ne-
vezte az áremelkedések megféke-
zését, a devizahitelesek megsegí-
tését, valamint azt, hogy nagyobb 
támogatásra számíthatnak a magyar 
kis- és közepes vállalkozások.
Elmondta: az előttünk álló hat és 
fél, hét évben, a szükséges önerőt és 
a kormánytól, az Európai Unión ke-
resztül megkapható forrásokat ösz-
szesítve, mintegy 12 ezer milliárd 
forintos fejlesztést hajt végre Ma-
gyarország. Hozzátette, nem em-
lékezik arra, hogy lett volna ilyen 
nagyságrendű gazdaságfejlesztési 
forrása az országnak.
A miniszterelnök közölte: a kis- és 
közepes vállalkozások számára jó 
hír, hogy ennek az összegnek a 60 
százalékát gazdaságfejlesztésre for-
dítják. Kifejtette, újraszabályozzák 
a kis- és középvállalkozások jogi 

kategóriáit, ami lehetőséget teremt 
majd arra, hogy például az Univer, 
amelyik európai nézőpontból te-
kintve nem minősül nagyvállalat-
nak, szintén jelentős fejlesztések-
hez juthasson majd. Orbán Viktor 
szerint az Univerre példaként kell 
tekinteni, mert nemcsak visszavette 
a külföldi kézbe került kecskeméti 
konzervgyárat, hanem jobban is 
tudja működtetni, mint ahogyan a 
korábbi külföldi tulajdonosai tették. 
Mi lehetne egy kormányprogram-
nak ennél központibb eleme, mint 
az a bátorság, tudás, képesség, mint 
amiről önök tanúbizonyságot tet-
tek - fogalmazott a miniszterelnök. 
Beszéde végén azt kívánta az Uni-
vernek, valamint a város mostani 
és leendő vezetőinek, hogy tartsák 
fenn azt az együttműködést, azt a 
szövetséget, amit az elmúlt évek-
ben sikerült kialakítaniuk.

Ha a város és az itteni cégek ösz-
szefognak, akkor a kormány öröm-
mel és jelentős erőkkel társul majd 
ehhez a szövetséghez - fűzte hozzá.
Szarka Balázs, az Univer Szövet-
kezeti Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta: az élelmiszeripari termékek 
gyártásával és kereskedelemmel 
foglalkozó cégcsoport 11 milliárd 
forint nettó vagyonnal rendelkezik, 
mintegy 1500 dolgozót alkalmaz, 
továbbá több mint 500 őstermelő-
nek biztosít megélhetést.
A holdingként működő, száz szá-
zalékban magyar tulajdonban lévő 
kecskeméti vállalkozás az elmúlt 5 
évben 7,2 milliárd forintot fordított 
fejlesztésre. Molitórisz Károly, az 
Univer Product Zrt. vezérigazga-
tója a cég életében kiemelkedőnek 
nevezte a beruházást, mert a 3,5 
milliárd forintos fejlesztés révén 
megháromszorozta eddigi 25 ezer 
tonnás nyers paradicsomfeldolgo-
zó-kapacitását, s egyben megva-
lósult a kecskeméti paradicsom-
feldolgozó-üzem teljes műszaki, 
építészeti és energetikai rekonst-
rukciója. A kevesebb mint egy év 
alatt megvalósuló beruházás ered-

ményeként a vállalatnak évente 70-
75 ezer tonna nyers paradicsom fel-
dolgozására lesz lehetősége. Idén 
mintegy 40 ezer tonna alapanyag-
ból készül sűrített paradicsom, ami 
a tavalyi év mennyiségének a dup-
lája. Az üzem másik részében alakí-
tották ki a magas gyümölcstartalmú 
lekvárgyártás technológiáját.
Szemereyné Pataki Klaudia, 
Kecskemét alpolgármestere emlé-
keztetett arra, hogy a megyei jogú 
városok közül elsőként, 2007-ben a 
helyi iparűzési adó fokozatos csök-
kentésébe kezdtek. Négy év alatt a 
korábbi 2 százalékról 1,6 százalék-
ra vitték le.
A koncepciót eredményesnek ne-
vezte, mert nőtt a vállalkozások 
száma, és nőtt az adóbevételünk 
is, ez a trend pedig azóta is foly-
tatódik.
Közölte: 2008 óta több mint 6 
milliárd forintot hagytak a vállal-
kozásoknál, amelyek ez idő alatt 6 
ezer új munkahelyet hoztak létre 
a városban. Hozzátette: a mai be-
ruházással együtt több mint 300 
milliárd forint értékű beruházás 
valósult meg.

4.

Kecskemét lesz a vidékfejlesztés központja

Magyarország agrárország, több 
ezren élnek a földből. A mezőgaz-
daság egyik központja pedig Bács-
Kiskun megye. A mezőgazdaság-
nak pedig jövője van. Ami hatalmas 
lehetőséget jelent a magyar agrári-
umnak, különösen Bács megyének.  

A vidékfejlesztés sú-
lya is megnőtt. Ezért is 
költözik Kecskemétre 
– a magyar mezőgaz-
daság és élelmiszeripar 
egyik központjába – a 
Miniszterelnökség vi-
dékfejlesztési államtit-
kársága. A költözéssel 
a vidék Magyarországa 
is megerősödik. 
Szemereyné Pataki Klaudia, 
Kecskemét alpolgármestere hang-
súlyozta: a kormánydöntés Kecske-
mét számára megtiszteltetés, egy-
ben óriási lehetőség. 

A városvezető tájé-
koztatása szerint 80-
100 ember dolgozik 
majd az államtitkár-
ságon.
A polgármesteri 
feladatokat ellátó 
alpolgármester sze-
rint a fejlett üzleti 
környezet, a komoly 
főiskolai és szakkép-

zési háttér, a kutatóközpontok, az 
iparban és az agráriumban működő 
együttműködések miatt Kecskemét 
kiváló helyszíne lesz az államtitkár-
ság munkájának.

Az agrár-vidékfejlesztésért felelős 
államtitkárság legfontosabb felada-
ta, hogy megvalósítsa a Kormány 
agrár-vidékfejlesztési politikáját. 
Az államtitkárság az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) 2007-2013-as, valamint 
a 2014-2020-as programozási idő-
szakban, EU-s társfinanszírozás-
ban támogatott intézkedéseinek az 
irányítóhatósága. A 2014-2020-as 
programozási időszakra vonatko-
zó hazai Vidékfejlesztési Program 
szakmai tartalmának összeállítását 
is az államtitkárság fogja elvégezni. 
Kecskeméten.

A tervek szerint 2015 év ele-
jétől Kecskemétre költözik 
a Miniszterelnökség vidék-
fejlesztési államtitkársága. 
A megyeszékhely közgyűlé-
se egyhangúlag támogatta, 
hogy a városban legyen az 
államtitkárság új központja.

Orbán Viktor: a magyar gazdaság Orbán Viktor: a magyar gazdaság 
rátalált a helyes útrarátalált a helyes útra



5.

Járjunk együtt a Magyar Zarándokúton! 
RIDEG LÁSZLÓ ALELNÖK SZÍVÜGYE A MEGYEI FEJLESZTÉS

Bács-Kiskun megye újabb 
arcát mutatja meg azok-
nak, akik a Magyar Zarán-
dokutat végig járva belép-
nek az ország legnagyobb 
megyéjébe. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat  751 
millió forint uniós pályázati 
forrást nyert a mintegy 200 
km-es dél-alföldi szakasz 
fejlesztésére, melynek egyik 
katalizátora Rideg Lász-
ló, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke, nem 
mellesleg maga is tapasz-
talt zarándok.  A spanyol 
El Camino után többször 
végigjárta már a Magyar 
Zarándokutat, amit éppen 
a Szent Jakab út mintájára 
álmodtak meg. A Magyar 
Zarándokút Esztergomtól 
Máriagyűdig tartó 470 kilo-
méteres szakaszának meg-
különböztetett része lett a 
Bács-Kiskun megyei.

A programnak köszönhetően lét-
rejött konzorciumban  tizenegy 
település vesz részt,  összesen 
37 attrakció megvalósításával. A 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat mellett Kunszentmiklós, Duna-
vecse, Harta, Hajós, Apostag, Dus-
nok, Fajsz, Homokmégy, Császár-
töltés, Dunapataj önkormányzata, 
illetve Solt esetében a katolikus 
egyház, valamint a Magyar Za-
rándokút Önkormányzati Társulás 
csatlakoztak a projekthez, mely 
részben a turizmus megerősítését, 
másrészt a hazai zarándok kultúra 
népszerűsítését, fejlesztését céloz-
za meg. A programban megvalósul 
a Magyar Zarándokút dél-alföldi 
szakaszának tematikus úttá fej-
lesztése, valamint zarándok pihe-
nő-kapu, útjelző kő, járdába épített 
nyíl, útjelző tábla, zarándok kápol-
na, zarándok torony, és zarándok 
szállások épültek a festői szépségű 
Alföldön. A kétéves projekt lassan 
a befejezéséhez közeledik, hiszen 
november végére minden elem a 
helyére kerül, lezárul egy tartal-
mas időszak, mely hosszú távra 
határozza meg a hazai idegenfor-
galmat, erősíti, népszerűsíti a val-
lási turizmust. 
2013. márciusában Tasson alap-
kőletétellel nyitották, majd a sajtó 
munkatársainak szervezett Kalo-
csa-Hajós közötti zarándoklattal 
és a hajósi érseki kastélyban tartott 
szakmai konferenciával folytatták 
az idén novemberben záruló prog-
ramot. 

EGYSÉGES ARCULAT 

A Bács-Kiskun megyei szakasz 
egyedisége, különlegessége ab-
ban az egységes arculatban rejlik, 
amit a zarándokpihenők, kilátók, 
zarándok-kapuk, mérföldkövek 
biztosítanak Kunszentmiklóstól a 
szekszárdi hídig. 
Az érintett települések is gazda-
gabbak lettek, hiszen több helyen 

nagy beruházással valósították meg 
„álmaikat”. Hajóson negyven fős 
zarándokszállás épült, mint aho-
gyan Dusnok is hasonló befogadó 
képességű szálláshelyet alakított ki. 
Solton, ahol a projekt legnagyobb, 
közel 130 millió forintos beruhá-
zását vitték végbe, a zarándokköz-
pont megépítése mellett megújult 
a plébánia, a katolikus templom, 
elkészült a Révbérpusztára néző ki-
látótorony. Szállás épült Kunszent-
miklóson is. Tematikus parkok 
hirdetik több helyen, így Dunave-
csén, Solton, Apostagon a magyar 
nemzet történelmének sokszínű-
ségét. A megújult kápolnák, mint 
amilyen a dusnoki Feketi kápolna 
is, a fáradt vándorok számára lelki 
megnyugvást és Istennel való talál-
kozás lehetőségét biztosítják. Cso-
dálatos emlékhellyé szépítették a 
homokmégyi régi temető stációit is. 

HÁZASPÁROK ÚTJA 

DUSNOKON 

Talán az egyik legmélyebb üzene-
tet hordozza a dusnoki házaspárok 
útja, amit idén, Sarlós Boldogasz-
szony ünnepén adtak át. Az 1,3 
km hosszú Vajas-parti ösvény 15 
csodálatos stációja a 9. ilyen jel-
legű park a világon. A házasság 
fontos eseményeit, egyes állomá-
sait örökíti meg, egy-egy igével, 
megszívlelendő üzenettel. Az út 
elsősorban nem idegenforgalmi 
látványosság, hanem a gyógyulás 
helye, lehetősége. Akik járnak raj-
ta, kapcsolatukban megújulnak és 
megerősödnek. 

MONUMENTÁLIS SZOBROK 

AZ ÚT MENTÉN 

A tizennégy monumentális, hat 
méteres szobrot, hét kiváló mű-
vész készítette el júliusban a ge-
menci alkotótáborban, melyek a 
zarándokút megyei kilépő pont-
jánál, Fajszon a szekszárdi híd 
mellett adnak lelki erőt az arra járó 
zarándoknak. Az átadásra érkező 
zarándokok az alkalomhoz illően, 
gyalogosan tettek meg mintegy 
tíz kilométert Dusnok, Szekszárd, 

Baja és Fajsz irányából. A csopor-
tokkal tartottak a zászlószarándo-
kok, így Papp Lajos professzor és 
Nemcsák Károly színművész is, 
jókívánságait juttatta el Schmittné 
Makray Katalin és Eperjes Ká-
roly színművész is. A fajszi cso-
porttal tette meg az utat Aradszki 
András államtitkár, aki köszön-
tőjében úgy fogalmazott, hogy 
a zarándoklat kiszakít minket a 
mindennapi taposómalomból és a 
legfontosabbra irányítja lelkünket 
a figyelmünket.
Rideg László a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat alelnöke a 
dusnokiakkal érkezett és a beru-

házás kezdeti lépéseiről beszélt. 
Elmondta, hogy a zarándokút 
megalakulása után, a megye állt 
elsőként a fejlesztési tervek meg-
valósításának élére. Arra biztatott 
mindenkit, hogy induljon el az 
úton, mert végtelen megtapasztalá-
sok, találkozások érik az út folya-
mán. Az elmúlt időszakban több 
mint háromezer zarándokútlevelet 
adtak ki, de ennél sokkal többen 
járták már végig az Esztergom-
Máriagyűd közötti szakaszt. 
Kőszegi Zoltán, a Magyar Za-
rándokút Önkormányzati Tár-
sulás elnöke szintén Dusnok fe-
lől érkezett és úgy fogalmazott, 

hogy az ünnepek adnak értelmet 
a hétköznapoknak. A zarándokút 
gyötrelmeinek, nehézségeinek, 
örömeinek és szépségeinek har-
móniájában kap új erőt, új értel-
met minden perc, minden további 
lépés, ami a végtelenbe, Istenhez 
vezet. Megköszönte a zarándokút 
fejlesztésében résztvevőknek az 
áldozatos, lelkiismeretes munkát, 
minden segítséget.  
Berta Zsolt Fajsz polgármeste-
re beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy települése a legbüszkébb a 
most átadott szoborcsoportra, hi-
szen az érkező zarándokot fogad-
ja, a távozónak búcsút int a megye 
kapujában a tizennégy, különleges 
üzenetet közvetítő alkotás.  - Erőt 
adnak, elgondolkodtatnak minden 
erre járót. A hitről, lelki békéről, 
családról, kereszténységről, min-
dennapjainkról, az életünkről. A 
kezdeti lépéseknél éreztük az ösz-
szefogás erejét, hittel álltunk a 
fejlesztési elképzelések mellé és 
hiszem azt, hogy a zarándokutat 
végigjárva mindenki újult erővel 
és hitében megerősödve tér vissza 
mindennapi életében - mondta a 
polgármester, aki részletekbe me-
nően mondott köszönetet a prog-
ram minden résztvevőjének.  

Az ünnepi szónokokat követően 
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecs-
keméti érsek áldotta meg a szo-
borcsoportot. A metropolita büsz-
kén jegyezte meg, hogy ezeknek a 
szobroknak a fáit elődei, a kalocsai 
érsekek ajándékozták, hiszen ez a 
terület az érsekségé volt. 
Természetesen a szobrászművé-
szek is jelen voltak, és bemutat-
ták alkotásaikat, így a zarándo-
kok megismerhették személyesen 
is Eőry Emilt, Erdős Csabát, 
Köhler Pétert, Kovács Attilát, 
Lukács Istvánt, Majoros Istvánt 
és Varga Zoltánt, illetve azt a 
motivációt, melynek segítségével 
megmunkálták a fát. 
Hartán, Apostagon, Dunapatajon 
és Homokmégyen még hátravan 
az egyes attrakciók ünnepélyes át-
adása. Filmek készülnek a Magyar 
Zarándokútról és novemberben 
záró konferencián fejeződik be ez 
a projekt, melynek remélhetőleg 
országos folytatása lesz. A Magyar 
Zarándokút Egyesület nagyszerű 
kezdeményezése, hogy az önkor-
mányzatok zarándokútlevéllel 
jutalmazzák az arra érdemeseket, 
hogy minél többen megtapasztal-
hassák ennek az útnak csodálatos 
adományait.



Romániai vendégek 
ismerkedtek a magyar 

juhtenyésztéssel

Romániai juhtenyésztők érkeztek szeptemberben magyar-
országi tapasztalatcserére. A vendégek útjuk során Tolna 
és Bács-Kiskun megyében tanulmányozták a juhtartás ha-
zai körülményeit és gyakorlatát. Az Alba (Fehér) megyei de-
legáció dr. Hoea Morutan, megyei főállatorvos és Marian 
Aitai, gazdasági igazgató vezetésével érkezett a szakmai 
tanulmányútra. 

Mint azt Rausch Sándor, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés alel-
nöke elmondta, a legutóbbi gyu-
lafehérvári vásáron néhány bács-
kiskun megyei termelő társaságá-
ban ő maga is részt vett. Ott kereste 
meg az Alba megyei juhtenyésztők 
szövetségének elnöke azzal a kérés-
sel, hogy legközelebbi tanulmány-
útjuk során szívesen ellátogatnának 
Bács-Kiskun megyébe is. Tolna 
megyével már régebbről datálódó, 
jó kapcsolatot ápolnak a románi-
ai juhtenyésztők. Ehhez hasonló 
partnerség kialakítására törekednek 
Bács-Kiskun megyével is. 
– Ez az együttműködés vette kezde-
tét mostani látogatásukkal, melyben 
örömmel közreműködik a megyei 
közgyűlés is. A mi feladatunk, hogy 
meglévő jó politikai kapcsolatunkat 
felhasználva segítséget nyújtsunk a 
gazdaság szereplőinek a kölcsönös 
előnyökön nyugvó kapcsolatok 
megalapozásához – foglalta össze 
az alelnök.
Hajduk Péter, a Magyar Juhte-
nyésztők és Kecsketenyésztők Szö-
vetségének ügyvezető igazgatója 
szerint a magyar-román agrárkap-
csolat építésének fontos része lehet 
a magyar juhtenyésztők példájának 
megismertetése, hiszen hazánkban 
a tenyésztés megszervezése és a 
termék-előállítás előbbre tart, mint 
a román kollégáknál. A hazai ta-
pasztalatok átadása mellett komoly 
lehetőségek vannak a tenyészálla-
tok eladásában is. 
Magyarországon egyébként a 
juhtartás meghatározóan családi 
gazdaságokban történik: jelenleg 

mintegy 7000 család megélhetését 
biztosítja az ágazat. Az ügyveze-
tő igazgató szerint bizonyos kor-
mányzati intézkedéseknek köszön-
hető, hogy az utóbbi években nem 
csak megállt a magyar juhállomány 
csökkenése, de megindult a mérték-
tartó emelkedés is. 
Az Európai Unió előírásainak meg-
felelő egyedi jelölésre épülő pontos 
nyilvántartás alapján 900 ezerre 
tehető az anyajuhok száma Ma-
gyarországon. Hajduk Péter emlé-
keztetett arra, hogy a 2004-es uniós 
csatlakozáskor 1,25 millió volt a 
hazai juhállomány, majd – az állat-
tenyésztés megfelelő támogatásá-
nak hiányában – megindult a csök-
kenés. Mivel azonban a következő 
uniós tervezési ciklusban a tervek 
szerint ez a gyakorlat megváltozik, 
az ügyvezető igazgató szerint 2020-
ra 1,3 millióra emelkedhet a hazai 
juhállomány.
 A vendégek és a vendéglátók előbb 
a megyei önkormányzat épületé-
ben folytattak megbeszélést, ahol 
különösen az állománycserével és 
az állategészségüggyel összefüggő 
kérdések voltak napirenden. 
A csoport ezt követően látogatást 
tett Gudmon László soltszentimrei 
mintafarmján, ahol 400 hektá-
ron 1600 merinói juhot tartanak. 
A magyar merinó fajta törzste-
nyésztésével, illetve az erre épülő 
árutermeléssel foglalkozó, teljesen 
gépesített családi gazdaságban egy-
általán nem alkalmaznak idegen 
munkaerőt, a munkát kizárólag a 
családtagok végzik.
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Munkanélküliséggel és 80 befőttesüveggel kezdődött
Méreteiben és minőségében Európában is egyedülálló 
üzemet épített a biogomba termesztéshez Fülöpjakabon 
Gyöngyösi Sándor. A gazdálkodó a gyógyító hatású pe-
csétviaszgombát már nem csak termeszti, alapanyagként is 
feldolgozza kávéban, csokoládéban és kozmetikumokban. 
Termékei egyre keresettebbek a piacon, éppen ezért most 
is a fejlesztéseken dolgozik.

A kívülálló rácsodálkozik erre az 
üzemre és lehet, hogy lelke mé-
lyén irigyli is a gazdáját.
– Nem kell irigykedni! Amikor 
csaknem egy évtizede munkanél-
külivé váltam, én is a kiutat keres-
tem, és a szomszédom tanácsára 
kezdtem el biogombát termeszte-
ni. Egy-két év alatt sikerült a las-

kagomba feldolgozásához egy kis 
üzemet is építeni, majd apránként 
alakult a többi.
Hogyan lett a laskagombából 
ganoderma?
– Véletlenül. A laskát a fővárosi 
biopiacon értékesítettem. Egyik 
rendszeres vevőm arra kért, hogy 
termesszek neki pecsétviaszgom-
bát. Nem ismertem ezt a gombát, 
de utánanéztem. Kiderült, hogy 
nagyon értékes fajta. Többek 
között erősíti az idegrendszeri 
funkciókat, az immunrendszert, 
mérsékli a magas vérnyomást, és 
bizonyított a vírusellenes hatása is. 
A közel-keleti országokban törzs-
könyvezett gyógyszernek minő-
sülnek a belőle készített termékek. 
Fellelkesültem és kipróbáltam a 
termesztését.
Fellelkesültségében megépítette 
ezt a szép üzemet, ahol szinte 
laboratóriumi környezet ural-
kodik.

– Szó sincs róla. 80 darab ötli-
teres befőttesüveggel kezdtem a 
kísérletezést. Bevált, a termést 
értékesíteni tudtam. A bevételt az 
utolsó fillérig újra befektettem, 
így növekedett a méret, az üvegek 
szaporodtak, ma már 25 ezerben 
nő a gomba. A tisztaságra, a la-
boratóriumi körülményekre pedig 
az ellenőrzött biotermesztés miatt 
van szükség. Laboratóriumunkban 
folyamatos méréseket végzünk és 
kijelenthetem, hogy a mi termé-
künkben nincs szennyezettség.
Van kereslet a portékára?
– Egyre nagyobb. De nem csak a 
gombára. Arra törekedtem ugyan-
is, hogy feldolgozzuk és úgy érté-

kesítsük. Olyan termékeket keres-
tünk, amelyekben a gomba jól fel-
dolgozható, illetve kombinálható. 
Ilyen a kávé, a csokoládé és a koz-
metikumok.  Ezeket mi kezdtük 
el gyártatni. Ezzel biztosítottuk a 
saját termékünk piacát is.
Mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy ez az én gazdaságom, 
és a semmiből csináltam. A mun-
kanélküliségből indultam, soha 
nem kellett segélyért, vagy a mun-
kaügyi központba mennem. Meg-
valósítottam egy családi vállalko-
zást, amelyben együtt dolgozunk 
a feleségemmel, és a gyümölcsét 
remélem a gyerekeim is élvezni 
fogják.

A biogazdálkodás nagymestere: Nemes Mátyás 
A biogazdálkodás veterán-
jának számít a fülöpjakabi 
Nemes Mátyás. Zöldségfé-
léit vegyszermentesen ter-
meli, portékáját kedvelik a 
környéken, de szívesen vá-
sárolják a főváros biopiacán 
is. Gazdaságában rend-
szeresen fogad érdeklődő 
vendégeket, tanfolyamokat 
szervez, előadásokat tart, 
megszállott terjesztője az 
ökogazdálkodás gondolatá-
nak. Munkája ma már nem-
csak Magyarországon, de 
külföldön is ismert, elismert.

– Nem volt ez így mindig. Na-
gyon nagy elszántsággal és na-
gyon kevés tapasztalattal vágtunk 
neki az ökológiai gazdálkodás-
nak - mondja Nemes Mátyás. 
- 1998-99 fordulóján, egy tanfo-
lyamon vettünk részt, amelyet az 
ökogondolkodás egyik megalapo-
zója, Szécsényi Sándorné Erzsi-
ke szervezett. Én a vegyszermen-
tes termelést a tanya melletti más-
fél hektáros területen kezdtem. 

Ma már háromszorosát öntözöm, 
művelem. Mindig szem előtt tart-
va az ökogazdálkodás alapszabá-
lyait, miszerint egy zöldségféle 
megtermeléséhez ugyanannyi 
energia kell hagyományosan, 
mint vegyszermentesen. Ezt az 
energiát bevihetem gyomirtóval, 
de kézi munkával, kapálással is. 
Én az utóbbit választom, mert a 
végterméket nem lehet összeha-
sonlítani. A biozöldség tetsze-
tősebb, beltartalma magasabb, 
ízletesebb, zamatosabb és egész-
ségesebb is.

A megtermelt portéka zöme a 
budapesti ökopiacra kerül. Kik 
a vásárlók?
– Nagyon vegyes a kép. Vannak 
nyugdíjas vásárlóim éppúgy, mint 
ismert és kevésbé ismert szemé-
lyiségek, vállalkozók. Ami jóleső, 
hogy rendszeresen visszatérnek. 
Legalább ennyire örömteli, hogy 
egyre több fiatal vásárol tuda-
tosan vegyszermentesen termelt 
zöldséget.
Nemcsak termelőként, de minta-
kertészet üzemeltetőjeként, tan-
folyamszervezőként, előadóként 

is ismeri önt a biotársadalom.
– Úgy vélem, ha az emberben ösz-
szegyűlik egy csomó tapasztalat 
amivel a saját termelését, értéke-
sítési rendszerét meg tudta szer-
vezni, és ezt el is tudja mondani, 
akkor ezt a tudást vétek lenne nem 
átadni. Büszke vagyok arra, hogy a 
nálam szerzett inspirációk alapján 
egy erdélyi fiatalember Sepsiszent-
györgyön szervezett egy csapatot. 
Közösségi kertet alakítottak ki, 
ahol biogazdálkodnak. Két év el-
teltével hozzáfogott Csíksomlyón 
is egy közösség létrehozásához. 
Jóleső számomra, hogy a családom 
is elfogadta a biogazdálkodás jelen-
tőségét. A feleségemmel együtt dol-
gozunk a birtokunkon, de mindkét 
gyermekem és családja vegyszer-
mentes gazdálkodást folytat. Itt a 
faluban egyébként többen is ezt a 
termelési formát választottuk. Si-
kereink közé soroljuk azt is, hogy 
másfél évtized után környezetünk-
ben megjelentek a ragadozó mada-
rak, ami azt jelzi, hogy a biogazdál-
kodásnak köszönhetően újraépül a 
tápláléklánc.

Magyar borok iránt érdeklődnek a dánok
A magyar - azon belül is a Bács-Kiskun megyei 
borok népszerűsítését célozta meg Rideg Lász-
ló, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke, 
amikor külkapcsolatokat ápoló dán politikuso-
kat hozott vendégségbe Kiskőrösre és Soltvad-
kertre, hogy megismertesse velük az Alföld leg-
finomabb nedűit. Megyénk vezetése évtizedes 
baráti, kulturális és gazdasági kapcsolatot ápol 
a dán Viborg települést magában foglaló régi-
óval. A dán delegáció alföldi látogatása során 
felkereste a Kunsági Borvidék neves borásza-
tait. Először a kiskőrösi Szentpéteri Borház tu-

lajdonosának, Szentpéteri Attilának az invitá-
lását fogadták el, majd megebédeltek a Szarvas 
Fogadóban. A délutáni program a soltvadkerti 
Frittmann Testvérek Pincészetében folytatódott, 
ahol Frittmann János mutatta be a vendégek-
nek a ház kiválóságait. A gasztronómiai utazás 
következő állomása a Lantos Borház volt, ahol 
Lantos Szabolcs és neje Zsuzsa kalauzolták a 
vendégeket a családi vállalkozás pincéjében és a 
közelmúltban átadott borkóstoló házban. Az al-
földi látogatást a Szent Korona Cukrászda édes-
ségei tették felejthetetlenné.
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Az ember évszázadok óta törekszik arra, hogy megvédje 
magát, otthonát, élelmét és vagyonát a természet pusztító 
erejétől, közöttük a szélsőséges meteorológiai jelenségek-
től. A jégverés az elemi csapások között is kiemelt figyelmet 
kapott. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a történe-
lem során számos, a jégverés megakadályozására irányuló 
kísérletet jegyeztek fel a törzsi varázslóktól az áldozatok 
bemutatásán, a harangkongatáson és az ágyúlövéseken át 
egészen a tudományos alapokon nyugvó technológiai vív-
mányokig. 

– Bács-Kiskun és Csongrád me-
gyék területén évente több mint 
70 azoknak a napoknak a száma, 
amikor intenzív konvektív (insta-
bil légkörben a fel- és leáramlá-
sok révén kialakuló felhő) felhő-
ket észlelnek, és ebből legalább 
60 napon nagyon intenzív ilyen 
jellegű cellákat mértek a rada-
rok. Egy-egy terület felett évente 
akár 7 napon is előfordul olyan 
intenzív zivatarfelhő, amelyből 
jégeső is várható. A klímaválto-
zás tendenciáit figyelembe véve, 
a jövőben ezeknek a számoknak a 
növekedése prognosztizálható, és 
a szélsőséges időjárási körülmé-
nyek hatásai is egyre súlyosabbak 
– magyarázza dr. Kecskés László 
Területfejlesztési Iroda vezető, a 
jégeső elhárító rendszerek szük-
ségességének, és növekvő nép-
szerűségének hátterét. 
Megszelidíteni a természeti erő-
ket még a fejlett emberi tech-
nológiákkal sem tűnik egyszerű 
kihívásnak. 
– A Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Stratégia szerint a klímaváltozás 
hatásainak mérséklése érdeké-
ben fel kell készülnünk a változó 
éghajlati és időjárási hatásokra. 
A cselekvési tervben azt is meg-
fogalmazták, hogy a katasztrófa-
védelemben, továbbá az érintett 
előrejelzési és riasztási rendszerek 
tekintetében is fel kell készülni az 
éghajlati jellemzők változására, 
ahogy az ezek következtében vár-
ható szélsőségesebb meteorológiai 
és hidrometeorológiai események-
re is. A magyar gazdaság Kárpát-
medencei léptékű növekedési stra-
tégiája, a Wekerle-terv is kiemelten 
kezeli az élelmiszergazdaságot. Az 
pedig nem igényel külön magyará-
zatot, hogy a vertikum alapanyag 
termelői számára mennyire fon-
tos az időjárási viszontagságoktól 
való függetlenedés.
Milyen lehetőségek jöhetnek 
szóba ennek érdekében?
– A növénytermesztési kultúrák 
biztosítása csupán a termelők pasz-

szív védelmét jelenti. A termelőnek 
megtérítik ugyan a jégverés okozta 
kárt, illetve annak egy részét, de 
a termést nem védi meg semmi. 
A passzív védelmi rendszer a kár 
megtérítésén keresztül nem tudja 
visszahozni az elveszett, tönkretett 
mezőgazdasági termést. A biztosí-
tás nem a mezőgazdasági terméke-
ket, hanem azok értékét védi. Ezért 
általános társadalmi érdek, hogy 
aktív védelmi rendszerrel védjük a 
termést. A nagyobb arányban meg-
védett termékek hatása messzire 
mutat: több terméket, alacsonyabb 
piaci árakat, jobb ellátást, kisebb 
behozatalt és az élelmiszeripar na-
gyobb foglalkoztatottságát is jelen-
ti. Ez az oka az állami szerepválla-
lásnak a jégvédelmi rendszerek mű-
ködtetésében, finanszírozásában. 
Nemzetközi tapasztalatok szerint 
a jégvédelemhez szükséges pénzt 
négy forrásból teremthetik elő: ál-
lami költségvetésből, a közvetlen 
haszonélvezők befizetéseiből, vala-
mint a helyi önkormányzatok és a 
biztosítótársaságok hozzájárulásá-
ból. Ugyanakkor a jégeső elhárítás 
a mezőgazdasági területek mellett 
a védett területen található vala-
mennyi épített és természeti érték 
védelmét is szolgálja. 
Vannak-e erre működő jó pél-
dák?
– Európában a jégeső elleni védel-
mi rendszer valamelyik formáját 
alkalmazza Spanyolország, Fran-
ciaország, Olaszország, Svájc, 
Ausztria, Németország, Bosznia 

és Hercegovina, Magyarország, 
Szerbia, Horvátország, Bulgá-
ria, Macedónia, Görögország, 
Ukrajna, Moldávia, Románia és 
Oroszország (összesen 17 európai 
ország, amelyek közül 10 tagja az 
Európai Uniónak). Európán kívül 
az Amerikai Egyesült Államok, 
Kanada, Brazília, Argentína, Kína, 
Azerbajdzsán, Örményország, Üz-

begisztán, Tádzsikisztán és Mon-
gólia is rendelkezik jégvédelmi 
rendszerrel.
Magyarországon vannak-e már 
kísérleti tapasztalatok? 
– Szervezett jégvédelmi rendszer 
1975 és 1990 között Magyarorszá-
gon is létezett. Az akkori rakéták 
ólom-jodidot tartalmaztak. Ezek 
körében nagy volt a meghibásodá-
sok aránya, számos esetben nem 
következett be az önmegsemmisítés 
a levegőben, és a földre eső rakéták 
akár 1-2 méter mély krátereket is 
okoztak. Sokszor a lehulló rakéták 
okozta kár meghaladta a jégvéde-
lemmel elért kárcsökkenés mér-
tékét. Mindez hozzájárult ahhoz, 
hogy 1990-ben megszüntették a 
rakétás jégvédelmi rendszert. Nap-
jainkban Bács-Kiskun és Csongrád 
megye területén szigetszerűen léte-
zik jégeső elleni védekezés talajge-
nerátorok működtetésével.
A jégfelhők azonban nem isme-
rik a megye és országhatáro-
kat…
– A természeti csapást okozó jég-
felhők térben és időben is változ-
nak, és rendszerint sokkal nagyobb 
területen vonulnak át, mint egy-
egy ország. Arra van szükség, hogy 
a jégfelhőkre azok kialakulásának 
kezdeti szakaszában hassunk. Így 
nem a beavatkozás területén aka-
dályozzuk meg az esetleges jég-
verést, hanem annak a területnek 
a jégvédelmét biztosítjuk, amely 
fölé a felhő vonul. Minél nagyobb 
az a terület, amelyen szervezett 

jégvédelem folyik, annál nagyobb 
az eredményessége is. Így tehát a 
jégvédelmet minél nagyobb össze-
függő területen kell megszervezni. 
Gyakorlatilag mindazokon a terü-
leteken, ahol a mezőgazdasági kul-
túrák jégverés elleni védelme gaz-
dasági szempontból indokolt, füg-
getlenül az állami, politikai vagy 
adminisztratív határoktól. A védett 
terület ilyen egységességének 
elve módszertanilag és gazdasági 
szempontból is a leghatékonyabb.
Hatékony megoldásra tehát csak 
széleskörű, határokon átívelő 
összefogással van esély. 
– A WMO arra buzdítja a tagálla-
mait, hogy mielőtt megkezdenék 
a jégvédelem gyakorlati megva-
lósítását, ismerjék meg a módszer 
tudományos alapját, alakítsanak ki 
szoros együttműködést a tudomá-
nyos-kutató bázisokkal és azokkal 
a szakemberekkel, akik a munka 
operatív folyamatában vesznek 
részt. Ennek érdekében a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat 
a szerb belügyminisztériummal 
együttműködésben valósította meg 
Hailnet című projektjét, melynek 
keretében egy szerb-magyar közös 
jégeső elhárító rendszer kialakítá-
sára vonatkozó döntés-előkészítő 
megvalósíthatósági tanulmány el-
készítésére is lehetőség nyílt. 
Milyen következtetésre jutot-
tak?
– A tanulmányban három jégeső 
elleni védelmi rendszer bevezetési 
lehetőségét vizsgáltuk. A talajgene-
rátoros, a repülőgépes és a földről 
vezérelt rakéta alapú rendszerek 
műszaki, pénzügyi és szabályozási 
szempontból történő összehason-
lítása arra az eredményre vezetett, 
hogy térségünkben a rakétás rend-
szer bevezetése javasolható.
Milyen esélyek vannak a megva-
lósításra?
– A 2014-2020 között megvaló-
suló Magyarország-Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Programban kiemelt programként 
kívánjuk nevesíteni a két megyét 
lefedő, rakéta alapú jégeső elhárí-
tó rendszer kiépítésére vonatkozó 
elképzelésünket. A javaslatot ősz 
folyamán tárgyalja az operatív 
programot előkészítő munkacso-
port, majd az Európai Bizottság. 
Bízunk abban, hogy a döntéshozók 
is felismerik a jégeső elleni véde-
kezés gazdasági jelentőségét, és 
forrásokat biztosítanak a fejlesztés 
megvalósításához.

Van megoldás a jégkárok megelőzésére!

Kutatás-fejlesztés és 
innováció Bács megyében
Várhatóan 700 milliárd forintot meghaladó összeget költhet 
el hazánk a 2014-2020-as tervezési időszakban kutatás-fej-
lesztésre és innovációra az Európai Unió társfinanszírozá-
sában. E támogatások folyósítását az EU feltételekhez köti, 
amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy a megyéknek 
gazdaságilag szakosodniuk, specializálódniuk szükséges. 
Így koncentráltabban és célzottabban juthatnak hozzá a 
gazdaság hazai szereplői a finanszírozáshoz. 

Hazánkban az ilyen specializációs 
irányok megalapozása a készülő 
úgynevezett intelligens szakoso-
dási stratégia formájában jelenleg 
záró szakaszába jutott. A továb-
bi közös munkát szolgálta az a 
rendezvény, amelyet S3 Megyei 
Specializációk workshop címmel 
rendeztek meg szeptember 17-én 
a Kecskeméti Kulturális és Kon-
ferencia Központban. A workshop 
célja a megye 2020-ig tartó fejlesz-
tési prioritásainak meghatározása 
volt, amelyen keresztül a követ-
kező 7 év KFI támogatásainak irá-
nyait határozták meg. 
A rendezvény megnyitóján Kovács 
Ernő megyei kormánymegbízott 
elmondta: a cél, hogy a főiskola, a 
városok, a cégek, vállalkozások és 
kamarák ötleteinek „összegyúrásá-
val” minél több forrás érkezzen a 
kutatás-fejlesztés területére Bács-
Kiskun megyébe. A kormánymeg-
bízott hozzátette: a kormány szán-
déka szerint az EU által hazánknak 
juttatott összeg 60 százaléka a gaz-
daságfejlesztést fogja szolgálni.

Szemereyné Pataki Klaudia, 
Kecskemét alpolgármestere arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a ku-
tatás-fejlesztés területén kellene 
elsősorban olyan projekt ötleteket 
és stratégiákat alkotni, amely köze-
lebb hozza egymáshoz a területfej-
lesztéssel foglalkozó szereplőket: 
hatóságokat, kutatóintézeteket, vál-
lalatokat, szakhatóságokat, felső-
oktatási intézményeket. A megyei 
jogú város alpolgármestere hang-
súlyozta: ebbe a folyamatba be tu-
dunk kapcsolódni, mivel – szemben 
Budapesttel – úgynevezett konver-
gencia régió vagyunk, vagyis olyan 
terület, ahol ezeket a forrásokat le 
lehet hívni és el lehet költeni. Ez – 
húzta alá – óriási előny és lehetőség 
a megyének, amivel jól kell sáfár-
kodni a következő időszakban! 
A csoportos munka megkezdése 
előtt a Bács-Kiskun megyei hely-
zetképet a statisztikai adatok tükré-
ben foglalta össze dr. Makra Zsolt. 
Előadásából kitűnt: 2012-ben a me-
gye 1000 milliárd forintnyi bruttó 
hazai terméket állított elő, ezzel a 
megyék rangsorában a 7. helyet érte 

el. Ez azt jelenti, hogy minden me-
gyei lakos kb. 2 millió forint bruttó 
hazai terméket állított elő ebben az 
évben. Ez a fajlagos mutató a 11. 
a megyék rangsorában, ami arról 
árulkodik, hogy Bács-Kiskun köze-
pesen fejlett megye. Az eredményt 
negyed részben a feldolgozóipar, 
18 százalékban a kereskedelem, 
logisztika, vendéglátás nemzetgaz-
dasági ágak, 15 százalékban köz-
szolgáltatók, közigazgatás, oktatás, 
egészségügy, egytized részben az 
agrárium, 5 százalékban az építő-
ipar, a fennmaradó részben pedig 
a kisebb nemzetgazdasági ágak 
hozták. Ezt az eredményt összeha-
sonlítva az országos átlaggal és más 
megyékkel az látható, hogy a me-
zőgazdaság az a terület, amely az 
országos átlag felett teljesített. 
A statisztikák tanulsága szerint 
2012-ben a megyébe mintegy 668 
ezer forint külföldi befektetés ér-
kezett egy főre vetítve, a kutatás-
fejlesztésre fordított összeg pedig 
9 milliárd forint volt. Innovációban 
a járműgyártás területén a megyék 

rangsorában a második helyen vé-
geztünk ebben az időszakban, de 
átlagon felül teljesített a megye a 
textilipar, a villamos energia előál-
lítás, a távközlés, a műanyagipar, a 
tudományos műszaki tevékenység, 
a gépgyártás, a környezetvédelem, 
a szállítás és a raktározás terén is.
A csoportos megbeszélések folya-
matsegítője és egyben a rendezvény 
háziasszonya dr. Ailer Piroska, a 
Kecskeméti Főiskola rektora volt. 
A szakmai konzultáció – amelyet a 
Nemzeti Innovációs Hivatal koordi-
nált – annak a mintegy két hónapon 
át tartó szakmai és társadalmi kon-
zultációnak a nyitánya, amely a he-
lyi döntéshozók és vállalkozói kör 
bevonásával valósul meg. A NIH és 
a megyei kormányhivatalok online 
felületen is lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a társadalmi egyeztetés 
minél szélesebb kör bevonásával 
valósuljon meg. Ennek érdekében 
a témához kapcsolódó informáci-
ós anyag valamint kérdőív minden 
érdeklődő számára elérhető az S3 
honlapon, az alábbi linken: 
http://www.s3magyarorszag.hu/

A klímaváltozás hatásainak 
mérséklése érdekében fel 
kell készülnünk a változó 
éghajlati és időjárási 
hatásokra - mondja 
dr. Kecskés László. 

fotó:keol.hu



Könyvtáravató Apostagon
Új könyvtárral és közösségi térrel bővült Apostag kulturális 
intézmény-hálózata. Az átépített Civil Információs Központ 
ünnepélyes átadóján Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, valamint Ramháb Mária, a Katona 
József könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. 

Mindketten hangsúlyoz-
ták: az új művelődési ház, 
mint közösségi tér remek 
helyszíne lesz a generáci-
ók találkozásának. Fon-
tos, hogy ezt a szerepét 
megőrizze, hiszen ez a be-
ruházás elsődleges célja. 
Az, hogy minden településen lét-
rejöjjön egy olyan közösségi pont, 
ahol a legifjabbaktól az idősebbe-
kig mindenki jól érezheti magát, 
feltöltődhet, kikapcsolódhat, és in-
formációs éhségét is csillapíthatja. 
Apostag történetében mérföldkő 
ez a beruházás – emelte ki Zakar 
Zoltán polgármester beszédében. 
Az egykor idősek napközi ottho-
naként működő épületből egy kor-
szerű, akadálymentesített, kultu-
rált közösségi tér lett. A beruházás 
közel 30 millió forintból valósult 

meg. Az épületben fűtéskorszerű-
sítés, homlokzatfestés, nyílászáró 
csere és elektromos hálózat kor-
szerűsítés történt. Az informatikai 
rendszert is bővítették.
Nemcsak Apostag gazdagodott új 
könyvtárral és közösségi házzal. 
Az idén a megyében 7 településen 
már megvalósult és további 3 ha-
sonló beruházás van folyamatban 
a Katona József Megyei Könyvtár 
közreműködésével. Többek között 
Harta is új közösségi és informáci-
ós házat avatott szeptember 20-án.

Nagyszerű alkotásokat 
inspirált Veránka

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat idén 22-dik alkalommal 
rendezte meg tavasszal a Veránkai 
Nemzetközi Képzőművészeti Al-
kotótelepet. 
A nagy múltú táborban – követ-
ve az elmúlt évek hagyományait 

– kiváló tehetségű dán, francia, 
német, olasz, vajdasági és erdélyi 
művészek vettek részt, akik Bács-
Kiskun megye testvérmegyéiből 
érkeztek. Alkotó munkájukhoz ki-
tűnő, elmélyedésre alkalmas, ins-
piráló helyszínt nyújtott Veránka 
szigete. A természetvédelmi te-
rület a Gemenci erdő részeként 
Európa legnagyobb egybefüggő 
ártéri erdeje. 
Az idei művésztelep koordinálá-
sát, vezetését, Nagy Otília kecs-
keméti képzőművész vállalta.

Nyolcadik alkalommal adott 
otthont Kunfehértó a megye 
legnagyobb vadász és hor-
gász találkozójának szep-
tember 22-én. Szent-Hu-
bertus Napon a megyében 
működő összes vadásztár-
saság képviseltette magát. 
A tóparton sütöttek, főztek 
maguknak és vendégeiknek.

A vadász és horgász napot Kara 
Miklós, az Országos Magyar Va-
dászkamara Bács-Kiskun Megyei 
Területi Szervezete és a Bács-Kis-
kun Megyei Vadászszövetség el-
nöke nyitotta meg. A rendezvény 
fővédnöke dr. Kerényi János par-
lamenti képviselő köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy a vadászatban 
kevés olyan jól teljesítő megye van 
az országban, mint a mi vidékünk. 

Elmondta, hogy hazai és külföldi 
vadászok száma egyre nő, és a te-
rítékre kerülő kis és nagyvadak szá-
ma is jelentős. Az elmúlt évben kö-
zel 4000 trófea került bírálatra, még 
soha nem volt ilyen sok 200 pont 
feletti trófea dámszarvasok tekin-
tetében. A minőségében és meny-
nyiségében növekvő állománynak 
köszönhetően több mint kétszere-
sére bővült a bírálatra kerülő agya-
rok száma, mint a tavalyi évben. Az 
elmúlt évben 27 aranyérmes bika 
került terítékre, az aranyérmes őz-
bakok száma elérte a negyvenet. 
A hagyományos Szent Hubertus 
misét Dr. Mészáros István celeb-
rálta, Dr. Kákonyi Gábor pedig 
ministrált. A vadászkitüntetéseket 
Dr. Jámbor László az Országos 
Magyar Vadászkamara elnöke adta 
át. A terítékre került hatalmas szar-
vasok előtt az új vadászok letették 
a vadászesküt. 
A megyében 107 vadgazdálkodá-
si egység van, 705 ezer hektárnyi 
területtel rendelkeznek. Gímszar-
vas állomány 5600, teríték 1750. 
Dánszarvas állomány 3400, teríték 
870. Őzállomány 35.800, össz. te-
ríték 8500. Vaddisznó állomány 
7500, teríték 5600. Fácánállomány 
77 000, teríték 2650. Mezei nyúl 
64.500, teríték 11.800.

Tartalmas szüreti mulatság Kiskőrősön 
Igaz, a szőlőfelvásárlási árak miatt 
talán egy kicsit keserédes volt az 
idei szüret Kiskőrösön azoknak, 
akik a szőlőtermelésből, borászat-
ból élnek, de lakosság tartalmas 

programok részese lehetett a szüre-
ti fesztiválon. A rendezvény három 
napja alatt hat - irodalmi, képző-
művészeti és történelmi - kiállítás 
is nyílt a településen. A szőlő-bor 

termelőknek alkalmuk nyílt esz-
mecserét folytatni a Bianca konfe-
rencián. A fennállásának 20 évfor-
dulóját ünneplő Kiskőrösi Gond-
űző Borlovagrend meghívására 

számos borlovagrend jelent meg 
Kiskőrösön, hogy együtt ünnepel-
jenek a jubiláló kiskőrösiekkel. 
Domonyi László polgármester a 
megnyitó ünnepségen köszöntötte 
dr. Nagy Istvánt, a Földműve-
lésügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkárát, Fuzik Jánost, az 
Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökét, valamint Font Sándor és 
dr. Kerényi János országgyűlési 
képviselőket.
Képünkön Rideg László a megyei 
közgyűlés alelnöke és családja 
Szűcs Gyulával, a Kossuth Pince-
szövetkezet elnökével pavilonuk 
előtt.
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XXV. Kalocsai Paprikafesztivál
Óriási sikerrel zárult a több mint 
tízezer látogatót magáénak tudó 
XXV. Kalocsai Paprikafesztivál. A 
három napos paprikaünnep közön-
sége a szórakoztató színpadi kon-
certek mellett testközelből megis-
merkedhetett a paprikatermesztés 
hagyományával, a paprikás ételek 
utánozhatatlan ízharmóniájával, 

valamint azzal a paprikához is 
fűződő népművészeti örökséggel, 
amely generációról generációra 
szállva élő hagyománya nem-
zetünknek. És amiért nem csak 
helyben dolgoznak sokat, hanem 
megyei szinten is. A megnyitón 
Török Ferenc polgármester kö-
szöntötte a vendégeket.

Kecskeméti 
fejlesztések 

A következő EU-s fejlesztési cik-
lusban csak a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében 22 milliárd fo-
rintnyi forrás jut Kecskemétnek.  
A város kiemelt figyelmet fog for-
dítani a közlekedésfejlesztésre, kü-
lönösen a város déli részében, aho-
vá naponta csaknem tízezer ember 
jár dolgozni. 
Emellett a bérlakás állománya 
fejlesztésébe is kezd Kecskemét, 
amelyik olyan programot fog el-
indítani, ami az otthonteremtésben 
segíti a fiatalokat. 
A fejlesztések közül kiemelkedik a 
Kecskemét közlekedési rendszerét 
megújító intermodális csomópont. 
A projekt immáron a tervezési sza-
kaszba lépett. A tervezési folya-
mattal együtt a teljes kivitelezés 
3-5 évet vesz igénybe.
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